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 شلوا سوم ندنفیدمهلوا قفوم الصا
 AR كمتا تماقا هدهدارو طقف ۰ ىدا
 ©; هلا o کسیدینیدلا atlas y كر

 رارف هنلحاس «دوراب» بوس هلادنص

 | ۰ یدیاش یا

 obli y» تدمر هداروب نورو
Lisنامز هدندم تدم  as! ene 

 Ulla كوس رارکتندنکیدمر ولا

Fl۰ یدا شقک ردق هنسهطا  
cy «ندا املا هیهعلقیهدنسهطا »  

 AVS هدایز كب هسیا یلاح كرلزسنارف
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 ًاطابتحا .یسا  re jaیرلق دلو
 هدهربخذ رادقم ییزح  yهرکص تدم

 یراهلواالاله ندقلحآ ندنکیدت نوتیسب

  Geقرهیالپوطینی رلتریعهجنالوا .یدیا
Fiat) تنواقم اهد ردق. 3 

  cally . bsهنفارطا هعلق هدرابشحو

an jade 4 وراشط كرلت وب JAS 

 رومدنا راظتا  ۰ holییهنطروف تیا

SPAT Goal رازسنارف oa Ty 
  Ayo od yr LOطاتحارب هدراهحرد

  ablردق هلحاس  dalنالو هداروا
  Maneهننرافرط « مانروس » و شم هن

 رلیدا شلبا رارف یرعوط .

 و هتشيا  Cieیه هدكندارفا

 ردا ۱



 II) رللادىاللوھ ¦

 C یرللوصو هنا وک )ل

beh bey E 
OS dalهلاخدا هفرصت  er 

 كردسلک هرصهرا ندحراخ ندنرلقدل وا

oo MeLطبض یقاو»شمب  | CEدعلاطم . 
 oda yy رر یراسنحا نالوا هدنس

 هدشابم رلدنحاو ۰ bol شمالشاب

Hude۰ یدیا راو  MG ay 
 نالوا ترابع (gaia كلدیلع 485!

 یرلکدلیا dad ندایلیزهرب یرایلادناللوه
 ناق هم یعوط هدراداداللوه نامز

 pe ام یر رج Dra هتسهطا
 .رایدناشللا هفرصت تحت el ندنراقدلوا
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  yرهژناس كنه  oaهدر ۳7

 .یدا راو  Patsکم یی

 زج هقیقلایف  Cheyنوتبسب یرافرط وب
  « „ab >oge teهدهدهعلق یک ءدنغاط

  geهسیکر  yو ندنغیدمنا  lsهدهرصاحم
۰ Ad sel تدوع بولقا ماود 

Mee ضعب كنهءلق روك دم رەژنابس 
 نک ریمعت  Leنادناموق ینسیدنک

Led 2 ga) ¿el نالبعا هرزوا قلوا 
Me هددم تدمیتسهطا ناق رلّزسنارف 

VANE تیام رالاداللوه ندراقدقارب 
 شملم هلق ردق هنسهنس  Aalوا ار ز

 رلزسنارف هروک ذم رب زحأآرابتعا ندخمرات
 .یدا شفلوا لافشا GAS ندنفرط

 هددسنارف هک ی دنا هدنسهنس ۳
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 و
 رابالود روهفول ندنساضعا تاود یاروش

 ۰ یدناشمرب و رارق هتسیسأت هرمعتسرب

 روهشم che ooh ز Sloth و یہلا یموم
 ودراشو ۰یدا هدکلبا قب وشت ودراشو

 abl یقاوم ضمب كني ونج یاش مآ
LET,كيرلا  chیو  pate 

 . دلوا شمروک de كرديا تحایس
wails Oarهلا رابالود هدندوع  

 کا یتتادهاشم و تافداصت بوشوروک

akeندهنوا ًاتاذ رابالود «یدا شلیا  
 ۰ 2 و £

 هدنرکف تا ml هرمعسم a یر

Sry hdl یوم حابس Ll ¿Sl 
 2 JOLY ود bdo ر دن رزوا تامولعم

Las obاس قم رظن  
 gol شلوا بلس ورا هد كنس وه
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Xy یخد ودزاش وب حابس G 

 |  “teنوزوا ءدنقح هلئسمو هد سکا

‘as ee هدلو a كرهوشود a یدازوا 

 دشالرارق Sea مزال یرلدما
ER + are o SS۳  

 y del ¿ly Loy هدایز اهد هددحال

» ball مده ہراوق oat 

e Sy sar وا یخد ریل وق 

dor! رولوا روو هره ee 
salas EL یو apace 

 هال كنودراشوب هلا رابالود ندنغیدلوا
 قیدصت یني رل  Selكنهعلاطموب رار

 ترشابم هنسارحا ! e Aهد روص

  haهدنسهرباد یاو لوصا هن

  aدلروط ورک ندنسهارا همزال .
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> iy هدنابوب یتحو شنا دعو gm 
«gol ze ie د هصوصحم pall 

  chyهنن رزوا . niودراشو هلا

  a ir ofشال شب
  holیسیسأت كنهرمتسم مهمو رابالود

  nel Loa ld glossموزل هنفرص

„gas gr كيوب Joie یدا,. 7 EIG 

 ارز . ردشمالوا هقاضم راچود ءدنص

 ندنورث بابراینیدلوا هدقجاط یني رایدنک

  ceغلابم یرلکدرب و كردنا كلارتشا
  oSشمک هدیاربل كم  . golهتتشيا
 هسنارف  GSنوا  « delسنارف

 . یدیاو lage لازقونک ه

 ob ز نداری كس 2S رایالود
 رکسعندناب رب هرکص !osx مچ هیامرس
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Anasمعتم هدندنایرو  creنوجماناکسا  

 چاق .یدناشانا ترشابم هنکرادت رحامم

elو هدنفرظ  coal lsو تیام  Ir 

 لوحوک چاق ر هبا نیتقرف y هدعب

 یتموکح هسنارف ۰ coal شلتا زیهجت یک
 هدکلدا ale هدراهحرد a ندتفرط

castsو و  heلصاو ءدندج رب  
 ellos Ja oa یسعشارب هداروا قرەلوا

 رابالود هکردبلمالک ا ندنوش ینکیدادا

 ص وصخ Ana رفس Che ودراشو هللا

 یحهدا تقرافم ندنلحاس ails le ود

 كن رلهنفس برح زدق نوا زکس هدانا
 ردق هدد حر ,I, eb هرلنو هد

 Aa دم توک ےک رای

 © یدنا شلر و
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 هرکص ندقدنلوا tc راک

ENشک هتناعل  Alرابالود .  

 che al رک اسع ناناوا عج ندنفرط

 AA y Go هرجاهم

 ERLE یسهنس | £1 هدعب . رای دلدنا

 یرلک برح db رب chef جلا
 peer نام نلتشورال رار هلا
 ales bl تکرح Yo gs هددحرب

 Ey A نوا
 ; رليدا|شملوا

ddl رلبلادناللوه نالوا شلک a 

 زکس ای وک هدلاح ینیدلوا نامز زآ كب

 هداروا یرند هنس نوا  Piesهدلاحرب

in رابالود هعفدو . bol sey 

io dll lato ls ناق یسد i 
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  A yaنوجا كماتا كرت یبقوم وب

coja شا مابق هناکرادت Cee 
 هدرلدح ردود  ¿laloنالوا  wheyوشراق

 هلهحو رب  cub! yeeادعام ندکدم

 هظفاحم |  KEیرلقدلوا  cab ysندهعفادم
  2sزحاح  Ballدلوا شما < یی -

ae رغس تابه Gey زح تیام ندرلق 

. dl شلوا روبحم SF 

 ورهباق < رابالود «  gbیهدنرزوا

  ja aaهرکص ندقدلا ندرا-لادنالل

 نالوا یتلباق هتعارزو نانلو هدراوح

aval il هرحاهم cha یتسهفاک كنضارا 

el) لاحرد Jal عي زو و > 

 ۰ یدا Al ترشام

glesهدهرب زج ردیق هنامز وا هکر دم  
3 s 

a 
i 

a “sete 
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Ollyندرلمدآ ضاس یسهفاک راشحو  

 تح . Aal رفنتم هدرلهحرد وص

 هکلب Ja as ته نالک دنسهطا ناف

 یرامامهنیک شوخ abl رایشحو یسهفاک
raeهعیاقو ولرد كس هرزوا قلوا  

 شمامهشلرب زار بودا فداصت

An!رابالود ۰  Saمدآ زب ید  err) 

üb al ,|كرلنالک هتسهطا  aیتیم هبس  

 Gál تادلاب ینی راقدلوا شمامهشارب

 هدننعم هعفدو !Qi vis شلتا قیقدنو

tity Chay cal >هدلاح  

by >كليا زلک ربلک ههروکذ م  cot! 

IN, Sehrباح یی راتبعو هجون  
 Sapa! Lalo cr 2 نوجا

  “afinيدا شلوالح كنسهمهم ۰
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 قرهنایدسیا مزال Glan all یموف
 ندک دلیا نونع A عزا

JSS leحدا  het 

 pall ae تج a یاودو اقب

 هد همهم li ضعب هلم اسس هعلاطم و نظ

oy»درفهدر قفوا هدنفرظ نامزز 1  

 راظتاو al هد هسیدا ta هدوحو

 gal روسهظ هرندر Gdl هدنفالح

 هدنسهطا Cb هد Elia y es ضەب

jaa yیتسلءاطنوتبسب هرکصتدمرب  
 ۰ cal شلوا بحوم

 راحود رابالود a هنرزوا هعقووت

 یتیدلوا كرتشم هدهسنارف بولوا نایز

 ;pheno april‘ کو
 = ۰ رلیدنا

.. 
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 هنس ۱۹۹6 Ge هرکص y ندهرا

 مهماهدو كوس اهد هدهسنارف هک cul هدنس

LL gyلکشت  cal hlیناموق » .  

 Seal < لاتنادسقوا دز هدلایاور

lle glyهسنارف هب یرعوط ندرعوط  
 by ۰ gal cil یراظن كنتموکع

 : ردوش Auth bel دصقم ندنلکشت
 ندک اهحوتم هدي دحر ردق هب یدع

Ciaناوک ۲ دصامن اب ندرل رفس  an ob 

eb Gor ANSیادم هلا هسنارف  

a LS ali.هلطرش كليا  ds 

 abs vt ابموق یخد هدلاح یرلقدل وا
 عفانم ید. تك لوا كا بودغا تیاعر

 ندنرلکدهتسسیا كعزوک یني رله راج
 تابسانمیادس هدایز las abl هراس تاعطق
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BIS هسنارف Se . Alp 

 یربندندمرب  Sy ELSینیراتکرح
 و ندنفیدلوا شلا هتفد رظن  othهراچرب

 رب هحورآ هرزوا قلوا  LLلکشت
  Celهجهدای ز یسهیامرسرک اوشمدتسیا
 لاوجا هسیا ررتک ووا

 تان هر وک دم  bd 7شا وا ردق

 یدا شما مکح یننحملوا ۰
  byهروک دم تموکح هشرزوا

 هوا  flag abyینیدلوا شمریو
 ینسهفاک كرازابتها  aهرکص ندقدلا

Os ia لکشتمندناراد هامرس هوا as 

lb Ager كرکو هدنرلهطا لشآ كرک " 

 شلدا تخورف  easilyقلا نوناص
+ cool شمالشاب هک المسا هلیتروص 

۳ — Sa EN 
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 راشیا oz یتموکح هسنارف
ayلوغشم  stylهدندنایرب هدفرص  

 قمراقح هلعف ندهوق EISEN ةعلاطم

 CE اسنابموقرب كویب هجوربا نوچ
 delle Chay Soul abl ترشابم
 APS della هدیدجرب

Sail 3كنعقا وم نانل و هدنف رصت تحت یتم  

 !Clea ذوفنو رکح یارجا هدنسهفاک
 UL یمظعامسقهسیا كعقاوموب ۰یدا

 ید دودعم ندههلاخ ؛یضارا

bles Syلاسرا هدندجرب یخد  
 ندکدشا عج رجابم یخ نوما كم
 نوا افا هدینسهفظو A Le هرکص

 edo ۰ یدبا شلوب یشک شب نوا نوا
Sol T cin yرب هدتمات  Chal 
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ab Tolle als یمادناموق 

ge, 

 ردقههحردرب كنتموكح هسنارف

 lr de نانو و
 زووا شب یمرکی كنسهرفس تئیه اليا

 هشیاو كنابنابموق یسلوا ترابع ندیشک
 ojal Se Sadly! ole y y تىما

 lr « لاتادسفوادا» وشا ارز

 قمالشاب هشيا هلتعرسرب ردق ینیدلوا نکم
 Hie كوح Ty هدسا لوا ندنکیدتسیا

 .یدبا شمروک موزا هنلاسرا
 رکسع نانلو هدنتنعم لث ون ناوتنآ

ee۱۱۸۵ ساره  ¡es 
 یدلوا لصاو هب یب ge cle مآ هدنتیا
 as رع وط بویماعواهنسهطا ناق هدهسپا



 فیلم
 كنب رم « یرامانیس » و هلحاس لصا
 ga get. Aut gay" بی رقدنصنم

gh ydیوم  LENیشیا كليا  
 . یداشلواكما اشنا هعلقرب هداروا ناه

 هراموجهقحهلوبعوقو ندجراخ ینیرایدنک
 دهعغادم نوسلواردق ههحرد رب وشراق

 هعاق y یکیدلیا اشنا نوجا قلوا رادم

Ueماخ  hund,قوچ  . 
 كعقومالوا + !col eh فداصت هنالکشم

ala!و رارقولردر هدنصوصخ  dey 

 ترشابم هنساشنا هرخ الاب یک یرلک
 Hat ندا ماود ose po یرلک دتا

abl J) 54hبه رایاچو رم ندا ناضعف  
 : . رایدنا ooKEl منم یماود ءدنابلع

 . اشنا هدنراوح هملق لئون ناوتنآ



 اف
Sydalندهسنارف هدهد رقر قفوا  

 ربارب هلا ناکسا ینیرحاهم ییدربتک
 ردا pa یخارا هدرادقم رر هرانوب

 .یدناشمریو نادم هن رلترشابم هتعارز -

 هسیا رولیدا تربع es Jao ja طقف

 st A cal sl a رفس Cie نوسلدیا

 Sel كب « ییولوق» وب ندنفیدلوا
cl 31 oh 

 lei poe اک
oss) AAAمااا  

 نایوک یقوم كنهروک دم by زح . یدا

 نوجا (OE لکشت هرحتس هدنلحاس

 ناوتنآ ندننیدلوا Fe یتیهارب هجوریآ
 روسهتسیا Su نوتس sabi y هدلئوت

al aeمد نصت يرج  
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pared 0 ناو »نده دمدقارب SH 

 ES __ یش ھ llo Ss ارفهرحال ابهددسیدبا

ey Sty >ساتار شوب  Mel 

 eb sig هلاوش ندنکیدلیا وزرا

 هر :وا قلوا EEF تح كتادناموق

cle aulرفس  gaلاسرا ه « ناق »  

 . رایدا شما

all.یزهلود  hey sm»لصاو  

 ندرازلکنا ندفرط رکید زلوا رولوا

 رکم:راربلک هنسهطا Ob هد ت٤ هرب لکشتم

 yA ییتبها هحرد elec doa |b وب

oF de هم ger ot Bal lib 

 رانامزوا line راشعا هدنسو زراقلاهفرصت

abel za > delsهرتلکنا  cda!)ید  

 . يدبا KEI ماود Ja راغ
GEL = aes 4 
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atl ysهلحاس كرلزىلكنا ىزەلود  

 هیدعفادم MI نامز ییدروک ی رلبرقت

ok ops Ybمس 7  SFIشمهتسپا  

 كب gts رقس تئیم زیلکتا ابو لا
 CAL AT ادعام ندقدلوا كلەىلغ cal ز

 رب لکم: al a رکسع دارفا کو

 cal شلدنا E و Hee هدروص

 هعفادم وشراق ale و یزهاود هملاوش

¿e > rlهک وبلاح ۰ یدا  

 Ml یموم یقاط رب ندرلنانلوب هدنتیعم
 تیام ندیرلک دلیا هلارتشا هنسهعل اطموب

 دارا رق زورا سایر دلار
dlaاوا وک ی هلحاس  

aide a ASنالوا  Julراع هلبا  

 موجه هلهجووب هدراهسپدیا شمال هی هد
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AS jy J talیشوا هدای ز  

 هقشب ندرارف هیزەلود هللاوش تیام
 .یدا شمردتآ سح Gale هراچرب

Eیزهلود  Umكرلنا لوب هد  Py 

alهلادنص ی هدناعل قفوا رکیدرب لاحرد  
zurیرعوطهنسهرب < « بول هدآ وک » |  

 لصاو هروک دم Je تیامو tl رارف
aرارف یسیدنک اعقاو ۰یدا  EBEN 

 رب OVE هدنسهطا ناق هدهسیدا شالروق

bli ole abهصاحاب  y uoراقح وح  

 ند اجلا هرانامروا ءرخ Vb بولاق زکلا
 Al¿ شمامهلود olf Sey هقشب

 al sd هتسدطا ناق رازیلکنا

 نالوا یقوم KA كلا atl هدرا

 axel ولرد رب ینسهعلق یغاط « وردباق »
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 نالوا ’ULA aaa¡ وب ارز .رلیدنا

 نارهف یلەرچ وسا یرکسعزسنارف ردق زوب
 .دلوا هدشتلا یسادناموق كشواچرب هدنمان
 ر هدرلدحرد J) yo هدهصفادم هدلاحیرلق

oveهکراو ردقوش ۰رلبدا هدکمرتسوک  

 ماود هدندم تدم it ala یثک زوو

Freموعه ندحراخ  IN! 

 كن رایدنک و Bl GAT هدرلهح ردود

ay SIندیلست نامز یرلکدروک  

 یسەعلق aan بوسهلو هراچرب هقشپ
+ ol شما ale 

 ندا موجه هداشاوب  liaیسر

 ناردف شواچ  blسبح ینیدارفا یتیم
  ory ey sly Eهمان هلواقم

 اضما  + gol to ylكندارفاتبههدعب
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 E url ¿a lalo y رج یسهفاک

 dal ییهرب زج GÍA رزوا هعقو و
Gal ad aioeتحار تحار هدارو  

 ندنرلقدل AP یی راقحهسهروطوا

aشمک زاوندقلاههراداتحن  pool 

 .زوا كوہ كا هنن رزوا رارق یرلکدر و
 هرکص ندکدلیا قارحا Goby ندرانام

 نالوآ شلسا اشنا هدنفارطا هعلق هوا
daeیشماقرکش بودابارخ یتسهلج  

 نوتبسب هدیرلالرت صوصخهنسلریدشت
 هدهرب زج ادنعام ندوب : An شمزو

 -هرادا یدنک ندرلنو وقو ربغص یراقدلوب

 Se بولا یی رادقم نالوا اک هن را

oseهندوع هرخالاب و شا فالتا  

 el شع ال رضا
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 تماقا ردق نوک شب نوا ترد نوا

  blندک  hey joyبیرخ هدینفرطره
EI كلوا ن رشت هرکص ندکدتا 

 + Al شا تکرح !gale ینوک
 «بول ءدآ وک »هدنساننا هروک دم ةعقو

 SSI رزسنارف نالوا شبا اتا هتسهطا
iia030 زح كس هب  ol all 

Guryتکرح هرکبص  hIینیراقدلوا  

 تدوع A لاحرد AT رول آ ربخ

 ندرلرسنارف oly هداروا یک یرلک دليا

 كرەلکر ار یردق زوکیا هحور | یخد

 هدرق كرك و  كنسهعلق « «gab كرك

abl؛یضارا  ac asهنحالصاو  
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۰ abl شم | one AS, لا 

 نوا: لک نر رانامز وا
GU تی وزج رب al هللەروم رە 

ey Aw OE 
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 ردق ترد چوا هدنسهطا Ob هله .یدا

 Be ندنکیدلدبا سیسأت یسهقب راف رکش
 Aal لاغتشاهللاصمسارکش مطقنال

ope oo liloی رام یسلاو  

 هک یدنایر ندنورت بابرا هدنما هللورهفود

 نعت هنر كنیزهلود هللاوش هد ۹

 eth gS ردق هنس هنس ۱۷۰۵ قرهنلق

 ردتقمتیاغ یسیدنک ۰ cal شا كللاو

 هروک دم تدم ندننیدلوا مد | ر

 هدایز كب opel یسیقرت LS هدنفرظ
oreشا  ath UT doyهدوحو  

 تآ ارجا كہلا یوم ۰ یدنا شمریتک
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 ربادنو  ea leهرزوا قلوا یجاتن

Al رلیوسوم نیکنز oly هددسنارف 
 "ارهلک هنایوک یغوح كب ندرناتستورپ

cbs, AS) endet مقاوم yen 

A yتیبس  a y yهک ولاح ۰ ۰ رایدا  

 ay رزوا as ضمب ندا روهظ هرخالاب

ANتماقا  o ylهراسعقاوم  a 

 . Anl شملاط

 كراناتستورب Al رایوسوم اعقاو

ALشمال وابا نوجا ینراجت ناوک  
Sl estao!كل هللورهفود یک رام نانلوب  

reyes whtهدنسههاس  et 

 GAY لوس هنب هحس هب ونس تالصاح
 ۰ یدا هدکعروک

Br ee 
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 DAA تور بسک قرهشالوط

 تماقابولک هنایوک یمسقرب ندرلهبتسوماف

Sy Spo thiی هدهرمعتسم  y 

 رادقم LS هادم هدنسانا یراققوت

 داوادن Ge تاکوکسم شوکو نوتلا
 و یسهرمعتسم Ob وک «یدا شماللشاب

 Ds باب رانالک OAK هدنروص

cual dub!بسک  Flبوالشاب  

 نکیا Ge en داشک sat رودرب
 وا دلدورو كساقود هدنسهنس ۸

 ۰ ردشلوالئاز امسق تىما

osهرمعتسم غنمود - نس  . 

 Saltar Vs یآ ارجا ی مدنس
 یاطعا A gl yes Ja رام

 elo gall يوم «يدا شلسا تامولعم
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 CB LIT ورايا كا كراديا قیوشت یرلن

 SAS هنسهطا » ناف « dado y تولوا

Öle)7 ¢ مان روس «  Aموعه  

AEهدنس وزرا  ti on 

past etی  Jal 

 » ناق « هد 4إ دنا و = a ندا

 اف ود یمظعا e ندنلاها AS هدنسهطا

 » ely روس « قردلوا لحاد هندعم تام

1 Ar eae) cates Ye وم An 

es WIL Wem « ماننروس « رانامزوا : 

Y lo هدنر وص y Sls ود .یدنا 

 هم رلرزوا ۱ ی  ghیرع  NEیفیدلوا

Je, د نامژ یرلقدلا رح AJA وه 

 ار قوم
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(git yهدنصوصخ  J goدحرد . 

 موه د را ساقود ۰ راررتسوک تدا

 ادعام ندقدمهلوا لا دندصقم هدنساننا

 .یداشلوا روح ao ge هلا دیظع تاغار

 ساةود هند رزوا تقفوم مدع و

ASL imرب  al etلسا  

av Jat |شملکح  culهلتسانهو ۰  

 ys y كنسبل اها ءرصتس
 wer Ay هد 4 دنا le هدیرادسقم

 ele ورک ندقفو ?estat تاثدشت

«yb > a diel sta Lal + cal 

 nee ema Les تاق رب كن هعلق

 قدنخرب مسج هدنکو اكن هعلقو ۰ ردشلوا

Styمظتنم رغ یادم ی هدنورد یک  

 و نالوا لمس رلنامزوا هدیراپوطو



an 
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23 

 4و
ile yسا كب ًارظن دیدم  

ei قرط ره lab هتشیا ۰ “ol 

  o gol pelsشینک تياف هنفارطا
 OY gl دوح ومو شلدا رفح قدنح هد رب

 هد هعلق !Y jar لیدس ab„ كن راپ وط

 رک اسع ۰ col er وا عضو رابوط یکی
 كرهلدا د y یرادقم هدكنهدوحوم

 نورانوب Karl lol غالبا هزوب ییا

tyقللوغهرق نامزره  Lal saat 
CEهلا رایلادناللوه ارز ۰ رایدنا  

Ob Me eds KG 

۱ ۰ oul هدکلدا هشیدنا هدایز El 

 رهش قفوا یهدنسهطا ناق

es dalهدلاح ییدلوا نامز  Fo 

Le joanیدبا شمامهلبدبا مظنت هدهشال . 

= 



 ۱و
Jai نالک eer sey ردق a cor 

  Chadرفس  Jaهماظتنا تح كنهریزح

  ataاس ندرلقدلوا شمالیا تربع

e اح a 3 Seo 

 شمام  - colورا هاخ قفوا ی ؟ هدارو

 رر ناه هدرانو !Gly هدایز ندبللا

 راقاقوس !a لکد یشر هقشب ندهبلّوق

 یتفلک یشیاب |es 18 A شدنک

 Beh sl stl ندنکیدلسا رابتخا
 . رلیدنا هدقلا SE قلقاطبرب Vole رانامز

 یفیدلوا شلسا اشنا ندحاغا كناسبلک

 بارخ al ناز روت + را 8
 شمارو تیها nel كدبعمو نالوا
 نالسای abl انتعاو تقدر cab jail ۰ یدا

jaeبول وا ترابع ندهحراپ نوا زکس  
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Nyتاق کیا  ul dj۰ رلیدنا  

 یرلهبحراپ چاغا یسهفاک Ja کید
 رارزوآ « رکصندک د لدا اشنا abl روماجو

 Gee ندنراقاراپ كنرلحاغا امروخهدهش
 < ,asl shel ماط

ot aهد یسلاها كس هرعتسم «  

 :ia زآ كب
 تدمر هد هسی | راو یسلاها هدایز دک

qeنوا هصالابو  abl, J pas ou 

 زو شب هد « ناق » هدرلنامز یرعوط

 ctl قوب یلاها تاز ندیشک

clay | هک ga! ts AVAL 

 ونح  Chinنالوا شک ندنزاغوب ناللحام

ree نوک ی بک زسنارفرب لو 
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  . oakنالوا ینادناموق كنک و

ear y ob اف رطیزاغو ناللحام سنهژ 

 كردهتسیا كتا لکشت  beتدم

 قفوم هدهسیا شمشالوط  alتيان
OE SIs) ندنو. یداشلک هنایوک 

 , anیموم نادونق  alتامولعم هدنقح

 ىدا شرو ۰ ۱
iesنامز یفیدلوا لصاو هنایوک  

 رب لوحوک نوجا یسیدنک كرافرطوب
 دعاسع هدایز ch هنلکشت « یولوق»

 لاحرد 4+ رزوا cles شمروگ یغیدلوا

 یسهنس ۱۶۰۵۷ A|, > adie هسنارف

ely >آ هدنزوقط نوا  ,= zu! 

 كرک هکیدا شلوا قفوم هنلاصخسا
 نوجما یدافحاو دالوا رک و یسدنک



ole ASرش  Albیخارا نالق اطعا  

 (sl» oe ۰ یدا els هجا

 هک ی دا Ml A Ant¿ عقاوم هنرزوا

RNقلت وق » هد ار وب  » cal 

 .یدیاشانبد gl ed» بولیریو
wer نالیدا ces ردق aly» 

ANS یسهرمعتسم نا وک هل EU aby 
  „alهله ۰ یسا شک قلئوعروط

ol ز Uns تلاطعو euer رح ناق 

la راحت cb Males ۰ یدبا هدقع زاچ هزوک 

 للخ هنماظتلا  Gakهدر ره رانامز

 هددها ! lyهاوح «, selفداصت

 رولیدا ! y (Spهزوک لوا لا كتلاطع

 یتھج ناپ راچ  AUتکرح رب چه
 ورلیا كراج ۰ ردیسمالروک  SATهرانال

sii 

an 
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 یرلقدقح بورک نامزره ناه كراك
 all Ob هعفدون Sede «رولیروک

(alیک ینیدارغوا یک  e tll 
le jas۰ رلیدنا هدنرزوا ریمد  

phyیراضعب  atlزایور قحا  GZ 
 رل رکیدرب هرس نکا

 !tal gay alge GE Shen لقت
due yاب وروا هلیسهراس مقاوم  

ARتالماعم نالو عوقو  JEهن هب  

 كنسهعطق Ob وک هدهسیدا شک لالخ
 هلا BLE dy Sly ab ورا

 كنايوکیتح .یدنا el ماود هدنراجت

 هحهدایز یسهدافتسا نالوا ندزوو

ga alنک اس هدنرلیداو یربنوزامآ  

lsیر ره نددشحو  aهروک دمو  
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ade rel Y ye y Le OY jas 

 ۰ رلیدنا شلاقهدننکح رخ رب

hsاو لا  ee 
 a YE هر ننک دليا

Ly Leeرولو عوقو %1 هدهعفد ضعبو  

 قلتناللوق هدنرزوا Cor نوزامآ .یدا
 كلام o AS قفوا shat اشنا نوجا
 تالوعحم قحهاراپهشیا cob jal هدهشحو

HAT!وصح یرلکدایا وزرا كراشحو  
Arab Jet wyرولیردنوک  oul . 

OY yaنالواندنعو  ziel all alهح  

 A ey ددعتم هلوحوک لوس یرا

bo le ap Jalilقادراب ادعام  » sata 
 .یدنا ترابعندراقوح وب ول ردولردوهساک

 نالواهاوداوتالآع ون وهسیا كرایشحو -



La 
 هللامعتسا lo ولرد وو یراحابتحا

 .ردمولعم یرلسوه نالوا

 ندنسهرمعتسم نایوک رلکوب هتشيا
 یرطوطهرافرط ورجاهلبشرظیرهننوزامآ
 BA لصاو foal» رولدا لاسرا

gaهدعفا  Y per gsوصح و تال ومعم  

 Er هرزوا dla شفا
e drawlترارح هلاوناقاق لباقم  

 وص EU شلدروق كرهلدا ضعەسەش

 «قاماه» shel ندن رلکلما|قوماب ویراقلاب

 رايا تدوع هنسهرمعتسم OLS قرهلآ را
 ۰ رایدما

 sl" شلدسا ماود هدل وب وب تدمر

 (Aa یر نوزامآ نامزره طقف
 دعناوم ضعب هدنصوصخ تابلقت هد روصو
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ee Gal ads 
hb oats نالوا ¿AL y هداطعاو 

 ;ab ندنرلقدفل y دف احیا pe یعوح

 ۱ alle ید ly كرەدا لکشت راذابراک

 .یدیا شلدا سح cols موزل
 موزل هدایز كي alla دنر وصوب

 هدفرطرب چ ناھ {edn | هدکلسا سح

 مناوم كوس Sloth و یساموب لوب
 Uy یسلاو میم ی یدنا ءدنس هرم د

 AS قحلوبعوقو Ly هللور هفود
dl cialلوا  ab yeندنغيدلوا  

 las تایسانم abl رایشحو یهدلخاد مه
 aly هنلاوحا ولردره كرانوب كردا

 dEl تالوصخو ”OY y هدیه قلوا

 < رانو قلوبراجنر شب نکی
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  Incl lg ade Sorلور نوزوا ها

  naترشابم  Seal elقیرطوب
 -  HLSرورح هدندنرانامروا كوكا

 نوزامآ بودا  cp ar.یدنا قحملوا

  allaوک  obنوبل | یيهدنلخاد

 ندننادقف كرالو یعوح كي ندنراثدعم

acl اه دلاح ر كح هيم هلندا هدافتسا یا 
  ayنوزوا  deyدسیا رولوا قح هل اب

 كنتهحءدافتسا هحورآ ندهروک دم نداعم

«coo! شک وشود هد یکح هدا ¿ab 

  ¿lb y Sy» Jottتاعلاطم
 رزوا  Anقیرط  JAو اشنا  ds galهنس

 ندا روهظ هددسپدا شلدا ترشابم
  absشلوامنامهنسارجا كروصتوب هراس

 يدا :
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AILاک یسمرمعتسه نابوک  

 al Jey هک دابا میسونهنوک ندنوک ینید

oFو نالوا شلاهفرصت  MIGكراثو  

 Dal یرغوط هونج شاو شاوب
 یی راقحهلوا لخاد an Je یدنک
 ینیالوق رب نامزره ناه ندنرلک دلیا مکح
 قمرا ةح Sth وک یرازسنارف قردلو

peleو طقف . راپدا هد یی  

 ندن رلک دمهدبا Sy هدهتکرح رب هدلوب

 كرسک اولردر یسهعژانم دودح هدرلهرا

 یسهنس ۱۷۰۰ تیاج ۰ col رویم وا
 هدهاعمرب oto GS یحدرد كانرام

 همان دهام وب هکی دا شعالاضما مان

akرم نوڙامآ  AA 

 ا یرلهرمعتسم Gl ره ندهر

Bu, ae "0° 
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 شغف نیعت هرزوا قملوا یعسبط دودحر

culهن رزوا رارقو هتشيا .  grrr 
 ماود هدنسهرا LG yy abl رلزسنارف

E!رلدعزانم دودح نالوا  ‘Bae an 

 gl ¿ly» و تیام نوسلوا
 هنس شب ماع ندنسهدهاعم نو زبل ۱

 هفود یسلاو Obs هد ۱۷۰۵ نس هرکص

 لی وو ر ود هش رب بودا تافو هللور

 ۰ gal thal is بصن یر هدنما
 هدنفرظ نام زآ كب كالیون و رود طقف

ae lalینیدمدلوا ردتقم  Grd AI 
Anzیرکیدرب هدنمانهلیورودیمر  ul 

 ۰ ol شفق

Alyyهدنس هرادا نامز  SS 

 . دنا ارحا تاحالصا y هدناحاد
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 al ۱۳۳ یار هدف ید
 هلو بعوقو Ja رام ER را شحو

 eis هدنایوک ارز ۰ col شهالشاپ

 تایسانم هللا رلیشحو ندایرب رازسنارف

 Sy هدندنایر asta y هد برام

 ضعب هدروص قحهلوا بحوم ینیررض
 یراشحو ناوک ن هدناک رح

 لمح وشرات هلاوحا یک وب هر تدمر

 دنوک ندنوک I bys دلرهبمهرتسوک
 Beh ¿jad یدک

 لرسنارفندر یزو A رضم

 do همهم مقاوم شلدا سسات ندنفرط

 رانو تیام dal شع الرضاحهموجه
 بودا روهظ 4 راح هدر هدنسهرا

 شلوا فلت Feed ندرایشحو

na 

eee BT e 
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Aa al ندرازسئارفو 
Ly ۱تافو  ¿ll۰ ىدا  

 ناوک هش رزوا alt یجنریو
 كمما lo a) رح هلتموع یرایشحو

feesمالغا تاک ناب ترک  
Alرولوا رادرخ ندوب رلزسنارف ۰  

 bale بورشاش ییراقحهاب a زلوا

 هدرلدسیدنا شلوا GLA Ay شالت راحود

 كرلر zu هدهداروب یک !es هدر ره

a gleهراجرب هقشب ندجابتحا ضرع  
۰ dol hl سح Gaull 

 لوس ك هعفدوب رارنویسیم هقیقلاق
IN» Be ۰ رایدنا شمرتسوک تربع 7 

  beوکی  sllروهظ هج وایدباهسلوا
 تها بسک اهد 06, كنهعقو ندا
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 ; Solهک ن وسر و تكر .ىیدىاڭكحەشا>

  Eyیدلاف لع .

  Ay Irرب كو.هدرزوا
 هروک دم ةعقو «رلیددا شا لصاح ذوش

 زما ردنا روهظ  Ady geورايا لا
vato y كلاب لاحرد ety هدندنرلن الک 

bel In, هلسق هلتحابس یرغوط 
 دیالکشم ولرد كس ردق هعقاوم یرلقد

 فداصت  A alرلدعوولرد واردو
  alینسهلج هرکص ندکدلیا عانقا یرلنوب

  erرلرداشهالشاب هنارک ادم ۰

IIA pode ندا لک ت هل ر وصوب 
 هدنسهرا ریشحو هللا  SSهدکنروس

 نالوا  al easهب یدازوا نوزوا
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 Goa laz y JE ندکدلدا یرح

 Salio هریپادن Sa نوجا یسلردلاق

 os مقوسم هد Sas مزال یشدا

 ha تام و شف د.هرک دمو

 تالماعم وشراق a LAS هدفرط

 دعو Geddy 2A BY ريغ تاکرحو
+ cl shal ase all, Jal 

 شما یرعوط هنفرط ره كادیدح رب
 وروآ نالوا  Ubهلا رابشحو هدر ره

oy و تبیبس هننروهظكعياقوول ردول رد 
 كران و طقف * رلیدنا  seهدرلدحردوب

AKG y + cul JS مخو ri و شهدم 

  sa olyكتدضکهدنسهرار ىلا

 هدنفرظ نامزرب زآ ردقوب  y 3ءدرلهحرد

 هرب ادن هب القاپ  jal carlفرطرب



 Pi يو
 رد-ک قو ناه هدییدلدنا

E LLE 

LTیسهرمعتسم  yرتویسیم اضح هعفد  
 ندنموعه J tm وهدنسههاس ییربعوب كرا

Sul a 

 ییدلدا نامرد یخددعوا ندنوب

 Soh هددندجرب كرار وسيم هرزوا

 و ندنغپدلوا كما نیدرشن یرهفظو

lub,رالاوروآ نوجا یساشا  

 بودک ردق هناعطق نایلوا مواعم ندنفرط
 هدمه هب اشا یتیراهصوصحم iby مه

 دقمشاح Az هبنف تامولعم ماطر

¿mo ja lg Au 
Ooty Eنامزره  as;هدافتسا  

 les یرابهار شا y رر ویسیم

= PG ER hse 
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 ۱5۰۸5 یللورق ندنرل « روس رد وس »
 wsdl تافوو شه نسهطا y هدنسهنس
 Zell هدنلخاد هرمعتسمو [۱۷۱۸ ] ردق

 .وزرا كوس كا كهبلا یو. col شا
 . ارغوا abl راشحو هدنروص یاد یس

 لخاد ردق Gull نکم یرلنا بوش
 « یاغاراب» و eLEl cyan راد

So ibر هد یرانو یک رایشحو  
Albهرافنص  . yx) odie’طئارش  

Gassراد وا  el ¿daeیدیا كما . 

 jun Na, Sal رابمول
 .ردشملا قبس یتمدخ قوحك هداپوب

 اهدتاقرب هنلاوحا كراشحو رتویسیموت

 ira pti هدنابم Alyy GLI فقاو
 وز راكمروک تقفوم هدایز اهد هدنص وصخ
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 ( Alهدیناسل نالوا صوصخهراشخو

pe: تدمر allege + col شک رکوا 

Gual glo die» Lis 
 ندرلبلرب هلترکا .ردشلوا قفومهکمروک

 کشت تدهر قفوا هرزوا قلوا لکشنم

LINE FERNلر مان < وروق  
araهدارواو شلک ردق  A ay 

 كرابشحو OL) y هدنتعم e gol شما

 (Als شما لوبق ینانابتسرخ یسهفاک نام
 ترشابم هتساشن ااسلکرهد ۱۷۲ ندنرلت

Leuk!نالوا هدقلباب ندنفرط رل مشح و  

Gel Lyشفلوا لاکا هرکص هنس کیا  

 AC دیا

Chicas y هک x2 Obs یساروش 

eet یا تاقا نوا ياشلا 
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 رانو 2 Ace وا de gui ندنفرط راشحو

damنالکمزال کرادت نوجا یساشنا  
 لرادنیرلیدنک یسدفک ك هراس و هتسارک

 نوا یسهبلخاد تاز یک یرلکدلیا
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 ات ردقو هدلاح Gab) Col هدندم
A O 
a pe TT ی e 



aD ze 
  dls yناسنا ۰ مدیا شما فداصت

 یکیدتک تدم هجرانوک  elleشوقرب
 وو قلابتو اعقاو ۰ روششیا هلس یسادص
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 هدتدسن وا 02.6 SAT و یرلقارب اب كب هفلتحم
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GEندن لک د روک هدارو  SH y 
 كأ تةراقم تدم هحرلتعاس ندهطش

 ۱ حا
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 ماود تدمر Atel یسهلئسم یراهعزاتم
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Fo ls 3هکلر دشت قوما  
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 ردق ع” رف شب قرف هل ادندندصنم بوتلو

la!نالوا  hedربس  aio 
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 Se رفا طقف و یعبدل وا eos ob ر 92



TE 
es) 5همه دنا هدافتسا  Keوصخ هعل العد یی  . 

 ۰ ىدا شلبا نامردةوالع هنسهص
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 و هدنهیلع ! odeهلا وعروت هللاوش نالوا
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 ضرع هجرد  adsl pata dleهلردا
  eeندنرظن ةطقن  alمهم

 قوح كب  «sul ee yoیساروش

 هکردفسأت یاح  Alleysیتحاس تدم
as Y =» 



2 ۲ 

tee 

۳ ۵ 
 یتادهاشمو تاققدن نالوبعوقو هدنساننا
 A ةرزوا قلوا یواح
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dads y اسیلک وت هتشيا . دما شلئارک ذ 

 بولوابیرق كب هعقومنالیدنا ذاخنازک م
Ala a Che یحا. ge هدنلحاس ره 

de ومو زارام با راو Ore 
ale ینالپ رهشرب مظتنم هڅدلوا 

 یراقاقوسو هداج  lesمقاوم هللا رلنادیم



; EM ved 
A هدرلدسیدا شما Otel ییهراس 

PE نالوا مزال یساشنا لوا ندشره 

  chessكوي چاقر نوجا یسطفاع ٠

“bl جرېص رب مسج abl ویدو هزاغم 
 وہ یهدراوح هرکصندکد ادا اشنا رلنوب
 یرللاد چاغا نوزوا و هجا ندرانامروا

JAS زکلای AL Gy AST 
 اشنا  ablاءعووشن هدرافرطوا ییرارزواو

  Yنوزوا و یلکا كنااب  MI ybهل
"Al شما alla و رتس 

 ey هرکص ندقدلپاب یسهفاک ران وب

 . رب كور نوجا یهزبت كنقلخ رهش هدهدنف

 sel shh Eb یعوج
  ۹۷5۳ aنولاوناش هدنفرظ یمن . .
  LAGIهدناکرادت نوجا: قوس ی هلفاق ۰

۰ 



. 60 3 

 ندیشک زویشب كيب هرکصتدمرب بوللوب
 lol «یکربنوایتته نالوا هدایز
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 رانامروا (eb تیاغ هدنفرطره ۰ رایدا

 لباقم ty نارباچ عساوو رلوروفو
soil,تارشحقوح ردقوا ءدفیص مس وم  

 ALS y هکیدبا (pb روهظ Ob ذومو

 عقومرب ?E سیقم هروک دم عقوم ندرظن
bol ayهلدنا  y ۰ gloهدیداو  

 Sha» gay ناه al ناکسا

 زودنوک هک Aol شلاق ترسح
 صوصخ هن رایدنک تارشح هجران ولیم
 یسدلاها وروق بوشالوط هلا Sy و رب

  Y yaهدرهحرد  oe | oleرایدا ۰
r ۰ ۳ ی 
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 37 ندهسنارف رلنالوا شک هوا

 ؛یداو یک یرلک دلک هلا هربخذ قوح
 هدندرلالرت یرلک دربتک هدوحو هدروک دم

 هک gle Lal shal لوصحم رادقمرب
 ره هدنسپداو وروق  رانالک ندهرکص

 !ats شلردشت تال و
 ندقدلوا رسک ys — ههداقتعا

 نيحاتعو ربقف هدایزلا هد كنا وروا ادعام
 یدارفا هلفاق جاقرب هله al» ندنهورک

Voleءرمعتسم قرهلوا هدلاحرب قالبحریح  
 ۰ ردراشلوا لصاو ser J دم

bbe |هنر  Luندلاوحا نرو  

aaنالواشک هوا  chmكرل رغس  
 كما هظفاح هرزوا قلوا قلمح كرك

IT,هطابتحا  Reyنوجما قمالقاص  

1 
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 zu هلا تابوبح as ll شمربتک

ESیمظعا مف دهربحذ  olیسهعطق  

 هدهمطق y نالوا قاجص هدا ز كب یک
 el ale كيلقا [Y jar هظفاحم

 ,ale شلوا وع بوبوروح
 gleáil هد bil¿ راس Las یک ك نون

A eهدنسیداو یربن وروق  
deهبنلاب ناهو شما روپظ  Tehرب  

 هدنقوف كنسمحم هد GAs هدنفرظ نامز

 ۱ + [ool ta rats هدراهجردر

ie 
 تماقا هد ندناپ ر یک یراقدلوا راچود

 یسدنس ۱۷۰2 نسراقدمهلو ale نوح ا

ots Srs Sal ob 598نوا  
 شلاق th ہد م جآ مه یدک ك یب ییا
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Jy یذارا ae dad otk وک . bal 

 ! ple aeرانالوالئا هنازاتما ولرد

cys! قترهشیلاچ xd! یرایدنک زکلا 
 كرادت هریخذ  A SEIبابرا ندراقدلوا

 ورب ۾ هج ايتحاورقف  poo gliروش

 رلیدبا *

 هرمعتسم یی وب  heهحمالواقلهرارب
  Sasهبرفس ته نالک کی بوالپوط

 قیوشت هتعارز یتیدارفا  OLشمهتسیا

 كرانوب هدهسیدنأ  eلرش یمظعا

 نالیداندرلقدلوا فقاو هتعارز بولوا

+ gl شمامهلوا لصاح ay guns 

 بوعوط هدنرزوا یک مورو آ هتشیا
  Jaیراقد لوا شعشلآ هنلاح ره

 , ralندا ترجمه حوف جوف هلتکرح
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A MS یسهعطق نایوک Laly 

 دودعم  ota yزونهوزلوا رولوا لصاو .

 قلح ۲ لوا ندزمتا جازتما هلعلفا  ablرارب

miel تاحاتحا ولرد كم راس las 

 هرلکل هتسخ شهدم تیاغ نامز یرلقدلاق

 عاحوا یک و تیا و شلوا راحود
 ءدهغلوا لاله رر ررب هدنجا تابارطضاو

۰ Jl شمالشاپ 
 هنعوقو كلاوحایکون  goldsهدکمر

 نالوا ! er Chlهدکنردنوک
 فرط قرش كنهسنارف كن رحاهم نالوا

۰ ¡All شلدا Glee! ندنسلاها 

 ولرد كس ار ز  bl Jaseنامز
Na هدایزاهدرلنو GS 

 لیفلاچ هدرب ره زلوارولوا لصاو هنایوک
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 بنا ید ly tle ادنعام ند
dalند شره  delتهافیس و قوذ  

bes? ۰ Al ir ar ele 

 Ny وب ar by ید هرکص ندنر رهظ

Jae |هدکلیا ماود هد  y sr” + wv 

Gaby shaافصو  leاهد تاقرب یی  

 كطعو قعانوا رلایدموق abl بلح
 sy hi طضا .a وا هدکمریدنا سح

 نامز eel ja او قوذ قاطرب
Ela ¡Eوص  iso)هدهنس وزرا |  

  aرایدنا .

  Alنالوا  Syكوچ
 شلک نوجا كما ترا انوک هد

pat 

Ay bid یداراو ناراد هامرس ضعب. 
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  allo Sbنالوا ضوصخم هتعافسو

 تخورفیناوداواشا [ SEندنراقدلوا

ay نالوا شمریشاش G Meals 
 مسق كنەرجامم  Sby Gabelهتهافساهد

 قیوشت  Poll. Ll hlكتکالفو

 نوجماكابيدلا ینکوا  elaیحهلکمزال

A Ayal فرطرب هبلکلاب یراهلئسم 
 او قوذ  Jae:یداشع الشاب هلاغتشاهلبا

y قلجآ نوکر هکر او ردق وش 
  ae ayeنالعا یرادقم كافو قرەلوا

 راچود هدتهافس بابراو روق هکدلدب
 + راپدا شمالشاب هغلوا تشهد

 راشتنا هنراتهجوب كنسهعطق نایوک
 هدرلهحرد a Lhe? AL نالوا شلیا

 I نوما قمالک | یفیداوا شهدم



Lia 
 و ۰ SEL نیست ییرادقم كنافو
 كس نوا ناه Elo lg هدنساننا طع

pate bg۰ ىدا شلوا لاله یسهدای ز  

 نوا یرادقم هدوحوم “لاها هوا اعقاو
 شفلق نئست Al هدنراهحرد كس

 و نامزره ره یسوش © وروق» هده سیدنا

 شلک اهد Alb چاق رس نوما هور
TB ۰ colفات یسهدایز ۳4 نوا  

 یزو زوقط نالاق هدوریک هرکص ندقدلوا
Syl98 هدیسوفن  ins lego LNG 

 هدلاحرب رظتنم هنوم نوک ره ناه بولوا

Albتیام و  oyره كردسا رارف رر  
 Al شلعاط هفرط

EX 

yنوراب ءرکص هنس چوا مام ندهعقو  
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CAY y al شا بیر Day 

 , Kleeدلردما
 قوودو شلوالخاد ناسار ود قود اکو

ce نایوک هدیرب هدنمأت 

A!۰یدآ ن  

deel دصقم ندنلکشت diay 

 » نانلوهدورجما ردق مسرف نوا ند« نياق

 « gle ch yasl sigیضاراګەدنلحاس

+ oul Ob) لافتشا هلتعارز هدنرزوا 

 , lilaلحاس  osتبنم
Ais > eh ندابوبح diye aly! 

  Los Sadهدکلسا دما
 ۰ یدا

All is y Löقوسهننرافرطوا  

A rr3  
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 Mel لاصبا هلبارلدعو ولرد كم هوا

We ni Chaleهرزواقلوا یرتا  

 هدهسنارف یرلهلوا لاله قردلوا طعقراچود
 یشان ندنوب ۰ col شعوقروق یسکره

 عارز !Ost قوس هدندحرب ابناموق کی

assayهن  dicasنوا یسارحا  

 Ay any boa? RT ءدرافرطوا

 قرداوا art طورش ضمب هرکسع ردق

 .رلیدیا Je¿ ینسهفظو عارز
  yهبا هدهعفد  gelیدلدنافرص ۰

  Aتفقاوهتعارز لوصا یفک شم و

Sal رورم هنس Sl رب ندرلقدلوا 
 لاصحا یثرب چ زونه ید هدلاح

cia هنن رزوا chy ۰ hal شمامهدیا 

 هروک ذم  Gdكجهروکشیا هدنادیم

ah (a 
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 ۰ ىدا شمالاق Sy چ

 . همراق هنن یسهرادا كنسهعطق نایوک

 Ja چاقر «یدا شلک dey Gti راق
 SSF هنوک ندنوک قرلاق هدلاحوب اهد

 ۱۳۷۵ Sasi al oA KEI یندت سکعاا
 سوفن رب رح نالیدنا Lol هدنسهنس
 OL هدنلخاد a رمعتسهوب هدنساننا

 یدکزوبحوا كس هرزوا قلوا Lb وروآ

 ربجر Se رفآ هدردق dy زکس بوللوب
 نایوکز کلا Aut) Olt “owl راو هلعو

CV peeبولاق صو صع هنسهضرا  
 لاسرا aby ssl یرادقمرب زآ eb كنوب

oa Kallای وقت & ونس تاحارخا  

 ۰ |S هدقمال وا غلاب ssl كس زوشب

 ممه Melia SS هسنارف هتشپا
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 Saul حالصا رادعفد اقرب یرلهرمعتسم

o Yقشیراقهمراق رارکت كن رلهرادا  

ASSهدكنسهعطق  
 شلزود رادعفد چاقرب هدلو y یسهرادا
 ۰ orl شلوزو هن هرکص تدمرو

 Im هکرویب رتسوک عیاقو یکو

 ebb وک یربندنامز زواج یرصع ر
yیخد هدلاحیرقدنل  ¿a y Sym 

 ی ر چ هد نده y هبعارزروما ادعام
‘atشمامهلا هماظتنا  ly «Adolهلا  

zuینیدودح كنايوك نب رومأم  (Y 
 راهسید | شمرتسوک تریع هدنصوصخ كم |
 < نس هب دج هار هد كب راتربع y هد

 gol» شماغلوا

shay LSTندنربغبابرا یلاوحا  
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 .دعطق هلتهج یکیدلیا سونام ینغوچ كب
 تاعلاطم هدنقح یحالصا تروص كب

 وصح  sreی  llasهداب ز

 رح هدنمان هن ولام هلج زا ۰ ىدا  .daرب

 اوم رکا لددحرب هک یدا راو طباض

 < — نس یک ینیدشالوط هدنعف

Betهدهدنلحاد  alsشل  Aluتدم  

 RE ندنغیدنلوب 0 رومآمرب مهم

 هدنقح یرامن ولوق یک هدددحرب كنتم

 ندنایوکهعفدو ۰ یدبا شف و هدناقیقدن یلبخ
 ر bet كرەىمهلدىا هدافتسا هلبقح

 یسلواشک هلاحرب حالصا نایاش las تاق

 شو هدناعلاطم ضعب را هش رزوا

 هلتهج ینیدلوا تورث ur ناي وکو

Obeyهدلاح ره  Cbوب 1  ja! 
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  : bla! sal yیدب ۰

 و  daتاقیقدن هدنایوک ندرافن

  ely Oe) Franنب اق
 رهش  lands Y abanیتسهبعارز لاوحا

 كاوصحم عونرهو  ob byهلهحو هن
 هیدازوا نوزوا یغیدلوا هیات

 قق  aulندک  Iكراسل هدنالل وه

  ab Tنالوصح نالوا صوصخم هب
  Sasa yوب ’ cal yy edieهب هحرد هل

 لقا كرەربدشتب ردق  ablجازتماهدنروص
a sa 371 هدییرافدلوا yal 

E ge « نوجا كايا 

 هدنارک ادم هلا عارزروبشم كا یک هداروا

col شمن و 
¿Iloنایوک هدنسانا یاققدو %  
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 هحالصا ینسهععارز لاوحا .el معتم

 لاصحساهعفا تام gles au Gl رادم

SSAقلعتم هتعارز ام هنب  
 ٌءوق كنسبضاراو یبهفارفح لاوحا
 حج تامولعم لخ هدهدنقح یسهماما

 هک ی دیا شمرونک لایوم ۰ یدبا شالا
HLTیی یضارا ءدنسهعفتر مقاوم  VF 
aloوق  Iaیالوفردق ددحردر  

 ا 0ا٤ ردا لواهدضارا تولوا
 نا o yt ما ود توقو هذهسیارولیروک

 ۰ ردهدکلا صقانت هرکص تدم

 هدعقاوم نالوا عفترم هبسنلاب هدنایوک

 یجرب كنموزل IA تالوصحم
 هدکعا ناضیفهدنساننا رارومغابلتدش یبس
 هناراسخ يرلك دربتک هلوصح كرار نالوا
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 یشان ندنو ۰ ردیسهعلاطم قمالوا راچود
 Las ۰ راردهدطاق عشمیسی رثک | كرلالرت

 نایاشهمانتنا هرزوا قلواالرتیخدهدرلیداو

 قلقاطب امس هدلاح یفیدلوا رلرب قوح كم
 شلاق هدلاح رب كورتم یثان ندنرلهلوا

bolورتم یکو ولام ۰  estival 

 رب لاصتسا لباق قرهلدوروق یراقلفاطب

ot ge dleهدنابو و شا سح ینموزل  

 sol PEI» بیرت ید رانالپ مهم ضع
 هدنمان SIT هدنسهرب زج ناق ولنامزوا

 < arate + یدا هدقخل y سدنهم هدرب

 ۱ كنسهرمعتسم ناوک ك ردا قافتا هللا سدنهم

faeكما تربع هنصوصح یراجاو حالصا  

Alیرلنالپ فلت نالوا  
 ۰ رایدا شمهتسیا قعوق هرجا عقوم
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 هردلا هژوکیغراصم قاطرب هد یسکیا

llترشام هنسارحا كنهروك دم  

 el ناراد loo Alby رکید بودا
 . اطب هدرحا لوا یتح .رلیدآ شلبا قافتا

 MSs Ny ددعتم نوجمآیشدروف كراقف
 dia ر یشا wy Lal هفچآ

 هدرلدسیدا شمرونوک coh ورايا ردق
cha Jlكرەنلەتسخ هسلصن  sail 

 كنهروک دم تاسلع یسلوا روبخ هند 96

 :یدناشلوا بجوم Sally هدیراپ
 Kgl هدنسادتا یسهننس ۷۸

 :یدلیا تدوع هبهسنارفیوادنیارب a ولام

 روما هسیا یتقرافم نالوا ندنایوک كنوب
hacly5كن ربع نالیدنا نوجا یحالصا  

 كن همهم tts راس اهدو GH هدن راپ
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 A :یدبا شلوا بحوم ell كرب

 قرهنلوا ارجا dal یرلنالپ كرانوب
 تىقفومەنسلدىروق هل راقلقاطب AU هدنایوک

 كتعارزهدنفرظ نامززآ cal هسل وا لصاح

 بسک هدكنراحت هدههاسوو هنکحهدنا قرت
 . !clout همش هنکحهلیا تعسو

 یني SAG هناي وک هرکص تدم رب
 03,048 ندرلسلاو نالوا شک اقا

 ندنفرط یرلیدنک abl رلنالپ روک دم
shal oyرکید نالوا  Ab,یرلنالپ  

Aol sel allelطقف ۰  coy 

 WB ya ههامزو فراصم ىلخو مهم كم

 ۔ وصخ یسارحا كنهروک lle نالوا

 فداصت هالکشمو عناوم ولرد ررب هدنص

 تی روب هنقار هد رای GT ارحا كرا
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 بیقعت LAL ۰ رلیدا هدکلیا سح
 Cpa لا نوبت ly ندا
 . یدیا اوبلی وو سی روم ستيف « رەبلاوال
 la ادعام ندرلنالپ روک ذم رلنو

 كرلنو و كراج y صوصخع دنلاص »ا

 نالسیب هلوب او وشن دنا وک ز کلا هد
 Sys هدای ز كي هنب SG كن راعون

bl ¿elنالوا و +  Js 

 ندنراعو نانلوب صوصخ ey كلام
 - رط « مان روس » رایلادنالا وهینی راضعب

 oy كرانوب AN هدنراف

 تیام ندنفیدمهلوا !E CLE¿ هدلا ینادف
 هدروص هډ یرلثادف هوهق ضعب هموا

 روک ذم هددعفدوب رلدسیا شلدا تقربس
es NWروصوا  ob۰ يدا شدا تقرس  
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  Sayلزوک كب هدنسهعطق ناب

  tatsهرج الاب  ANASرب یکی

  ESA >> ellos e Eیحو

ja یراسنح نالوا لوبقم كا 
IAE كعقومره ۰ یدباشع الشاب 
  UU yوصخیسلو اعووشن هدایزاهد -

 رجت یربندهتوا یریثأتیهدنص  aهدکلسا
 راغ »ندنخیدل وا  Uy ach «Jaنالوا

  yee»هد هدنمسق  «ly Beدنه نالمد

 ندر ره كنراحاغا یزوح  Lasلزوک
 شار وکی داوا ءدکمشت قردلواالعااهدو

al 

JAS ضه Led د هرص هر y aa! 

 هدنایوک  Aندنربع نالپدا نوجمایسملم

for Ay danas QP هم 
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 یک هدنسهطا ناق DR تدمر ا

 ees ا a راف رکم
 « روبیساق د بونوروک م وزا اهد هنسیسأت"

heyyقلا ی هدنفرط وریک زآرب  
 هنساشنا J Jae yey هدرزوا یضارا

 ۱ ۰ یساشلدسا ترشابم

 لصاح (sy یلوا

 gb «Bb شوک »_هن رزوا یسامدلوا
 . داو ضعب كعاطرب كور نالوا هدکلر و

 تابه چاق نوجا ناکسا oe Jub هل رای

 (edn | شلروک موزا Aído lms هرحاهم

 مدرلدج رد هبهدنص وصخ یمارحا لروصتو
Lgموساعم هد كد ینیدلوا لصاح  

¿ASS 

„miشوک » هعاط  ea « 
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Chutesندوغو هرکص ندعولط یبس  

 قالراپ تیاغ kl كس clio لوا

 كنداعم ضعب هدو هکردسع وروک هدلاحرب

 .ردهدکسک ورلیا ندنسفلوم قرهلوا طولخم

aslیداهدزک وب ییاوحاكنايوک . 

oleكتعارزو  So jar o yوغروط . 
gbهسیا  a ۱۷۸ارف یرعوط ٩ . 

 Samy eles ضعب ندا روهظ هدهسن

lyندنسمل وا شمرتس وک  

 نایوک هصاناب كلاوحا Sy ۰ ردنرابع

 یریثاتعءوسربهدرلهبنیعهن نوجا یسهرمعتس#

oeهدرلرظن یغیدنلوب شلوا  qui 
 Sal بسک ha e تالماععم نوجما

 k ders رخ ییروص

 نال واشلدا تیر هدنسهنس ۲۰
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vaz) قاروا عونرتاس ela ضعب 

 یهدنفرظهنسروک ذه كنب yi Job ارظن
 ارل ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ یسهئراحم تالماعم

 .Bir ' هد كن y Sl هدنسدح رد

 Ay .ردشلوا لصاح ندناح ارخا یساربل

 +یوسنارف نایوک ندهسنارفهدنفرظ هنسوا

 Seas هسیا ندنایوکب ولکیک نوا
 ارحا رانامزوا .ردشلب هلردنوک یک کیا

Oda!نایوک هسپا هدنساننا سوفن ربرح  

 ۱9۰۰۰۰ كنسهدوحوم سوف یوسنارف

 ینیردق ۲۰۰۰۰ هدكران و بول وا هدایزند

 « لوتهرق » ینیردق ۰۰۰ و ضا یلاپوروآ

 شلک نداشرف آ هدییردق ۱۲۰۰۰۰ و
 ,یداشاروک ینیدلوا هدکمنا لیکشت هلع

 هدنلخاد یوسنارفنایوکی مضر دارامشح و
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 68( یوسنارف نایوک قوس
  ۱۷۸۵ Grهرکص ند 9+

 هن رزوا عیاقو ندا روهظ هدهسنارف
 یک ینیدلوا JE یروما ةرادا كلاب وک

 هب لیخ galo ost le تالماعم

 ماود تدم رب هجا dle y Jab هتکس

 نلیدنا رشن هدنسهنس ۱۷۹۶ + curl شلیا
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 ۰ یدیا شلدیا
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 یسیرنک | ندنوبفارغج ةکردشا ندنو

COLدلناقوف  poeهرزوا قلوا تص  

 قلزسقحرب كوس ch Sub gl shal نالعا
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 ۰ یدنا شلاق oo ty ردق 1

 دادرتسا ys MS یوسنارفنایوک

 ترثک كشداعم درک هرکص ندکدلدا

 aye یتکرب AV pat كرکو یعونلو
 یهعطقر dy نالوا !ale نایاش ًادح
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  y Alanقوس دردم  . Wl stoolطقف

  ONمقاوم نالواقفاوم هدایز كا هتعع
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 شلروک موزا ! y ۰ coیخد هدلاح
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 سیسأت y قفوا لاحرد هدعقوم
 ینمان « مدلوفن | -لموو » هرهشو بودآ
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  eیعارز « مهلوفن آ لموو » هسفام

 قاراک ادفو تربع رب هدراهحرد لوص

 دن رایدنک بودا ماود هدنرلشیا هللا

an هدرلهسیدنا شمشاچ هکمامرب و وقروق 
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 یغیدل وا شلدا شن هدن ade ۱۷۹٩۳ یسهفاک

 ali هجوم همانماظن زمکیماپا رک ذ
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 ندهروک ذم ربازج هدنروص یفیدنلا هتقد
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 تاکرادن قترآ هسیا رولیدا لوبق برح

AE۵ رولت  )+ 
 | ۰ ردتفد نایاش هحوربا

 ندایرب Aad ندا برح نالعا»

Jodتاقر  de ja lasهنغالب هتیلمکم  
 ela y Y rg Sa |تربغ

 تیاغهن رزوا شنآ .رارالشابهفقاب شا آ

 كارتشا aa رام «رولننوق oe رب كويب

 هشب رایدنک یربره ندرانالوا كحهدا
 یتسهحراب رر ندابشا نالوا ضوبصخم

OW y ema qui Yوب  el of 

 هیشتآ نالوا هدقعای هدنادیم y .راراپآ



۱۳۶ 
 Im Sa هدمقوم رکید رب ببر

dezeهبرام هنرزوارلنو بونلوا زکر . 
 تاودا و تالآ !Gel dL هدرل

 Pio راقوا هصاناپ am نددیبرح
 نا ee نم دو
 ود رد ولرد ادعام Jaja وص هصق

 هد كرانو ۰رولیدا قیلعت یرلکو شوق
 كنسەلج هرزوا ll¿ یراشا برح

wohnراکړ ۰ رارروس ايو  

 برع « قرش بویفلوا زکر نیبعتلالعال
 قلوا هجوم هښراتهج بونج دوخای و
 هدتماقتسا aly كند ىع هرزوا

 . وای نتعاوتقد دحل اوف هنیرلادبازکر

 Sais تیاهن هناکر ادن كلياوش »
sheeكحهدبا كارتشا هب هد راع  ss 



6۰۱۱۳9 
 غا رفسا نالوا داتعم ada sl هرا

 Amy pole یجالع عور QF ردا

J Malندهمام داوم ۰  abجالع رب شد  

 لح هدشورد ge رادقم be بولوا

 .ادقم رر ندوص y رارواکنح هکر دشلدا

 ۰ یی هعفد یی ر

 ru رارواکنح مک هدانا < 3

 y¿ هدراوح نوجا یسارحا یراعلعت

Jl ASنوک  
Alojado eth 

 سیر نالوا كحهدا ادناموق هرابشحووب

 Aal شلردشپ راق هللا یزوت روک
ae y Aیني  antlکش تقوا  

 اشنا هددصوصح Se نوجا كارت

 نوکیا كرهربک هماج ناشلوب شلدا



#۱۱۵ Zu 
 هدینفرظ تدم و و رروطوا هداروا ردق

yهد زبه  Byهب یک  Ay > 

Soon!نوچ قهر دشالرارق  al) yA 

  DLرونل و .۰
aldo Co ندقدقبح ندماج سیر « 

Jara قاطرب وچ كپ od pl 
 ندعدقت یرلنو ۰ رلردا مدقت كرریتک

 كنبراماحرتساواحر نالوبعوقو یرلدصقم
Jase Sth رب رلنداق بولوا ds 

 موق یني رلاجر كرانو هدسیر هکدربتک

 هدیمدوخایو یرلهناد  atelyهلب راقوبق
OW! + al ماود abi دق as by 

 كردار نیداقر الثم : ردهدلویوشهدرلاجر
  jasفلت هده را ! sl plaندنعیدل

os! یلوا ei هنماقم یردارب ats 



۱۱۰۶ 
 اجر GLE یریسا برحرب هنسیدنگ

 عوقو هوا كلذك یرکید رب + ردیا
lyرام  Jaكنسابرقا و ابحا هدنسانتا  

 col yl لدم هلثحم ندراهلواشا تافو

gle Ir ADE As yl 

 هن نداقر So ۰ ردنا وزرا ینسلریتک

 al¿ تافو یجوز هدرا راح
gasیشان  Valkیکی جوز:  Fb 

elریسار  pete Rel ol cDرونل . 

 ae y ll ییدلیا باغ هدلاو رب

ebیسلوا  O34!مک  FEIERT 
  eiردنا احر ینسلریتک .

 <¿ ردق نوک ییا رارواکنج
labs برح هرکص ندکدلیا تحارتسا 

aa le Jas” an كسب ر نالوا 



LN 
 یءدنقح Sed دنا كارتشا هدنروصه
 نالعا اریز ۰ راراروص ینسهعلاطمو یأر

 هدلاحیفیدلوا thy و ost برح
 ردق A> oy را اکو كانك ر

 ر تی روب و هده سيا dey ge تح

 هن بوسیلوا ترابع ندهیعطق تب روبحم
bedندنو ۰ ردهدننکح یرابتخا  el 

 هل رظن یللکوک هنسهفاک لرارواکنج
 ٠ رول هلا

Le «راو عراق یربره كرل  Sob 
 قرهوفروف ردق ad نکم یننشد

 هعان رط arg) tl كايا تشهد راچود

 Dee Gry هايس یی رادوحو ردق

deso py al -وارد  les 

ot BLای  Glهدنروص یدوع دوخایو  



VE 

  thieرب  Woe ab.رارریتکهدوجو
 یرلضمب  de AUیوهرتاد هدنرادوجو

Il رامسر A رب رکید دوخایو 

  Oرر
  . 22Tككرواکتحرب  SSكنرلوقو

 ینیدلوا لخاد هوا كنا یسوا قالبح
 یننیدلواشعازفهما تب رفظم هدر هب راع

۰ pa E تلالد هماہفا 

 « IAE y ALرکید هدر دوحو

i Aula ندرلنوب هکردراو لاکشا ab, 

 ینیددعلرلد راغ یراقدلوا شل و هوا

 نالبرابوق ندنرلدلک نعثد یرایضمبو
 راد راح هدیقاطرب و یی رادقم كراجاص

 راچود هرلدکلبن ردق هنو یکه ن هدنساننا

e انداع لاکشا y ؛ردشبم یی راقدلوا 



1A 

 هاشم هنطوطخ Wiley رهه JA رصم

 sica ولرد ولرد ېک كنا بولوا

 رایشحو ییهروک ذم لاکشا ۰رارددیفم
aleیجوا هغ رزوآ  leیروسس  

 dal میسر abl by Gly Sl عون رب

 ین قتسف هدنرزوا .یراکزح وب هدعبو

 p را رالش cab قرەقاي

 نوتسب اب یسهفاک كرارواکنح »

DLEدوحایو  Más 2dع ورب  

 هدد رج نادم هدلاح یرلکدک كلهوک

OUیرلهعدق لوصا ۰ راردنا دوجو  

 لی رلکوشوقوا رد كيب نامز ره هرزوا
osیک یرلکدتا  alleنوا  

 dy راشاب هد نامز chia ال رض اح

 Ao e lal اکو نی ریاو كوب
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usرک رب شلبای ندشیاقهدنرللب ۰ راراقاط  

 لامعتسا هدرلهراحم هننرزوا كوب بونلو
e Koon!هصاابو ینیراضعب ندهحلسا  

 هغمروا هافق هللاقاح نوزوآ عونرب

 ls¿ .راردا GL gaye صوصحع
 «هنيباراق » دوخایو ol اعاد هدنرللا

 [*]* رونو Cd نبلاقو aad نالند

 یواح یرلفوا ددعتم هدهنرلزوموا لوص
 صوصخهنع وقت نوش روقو توراب با هکهرب

 «راراص ۲ یرلهروط col col نالوا
 ندنس هعدق ماوقا اب وروآ dis لصاحجل ا

 كرالامور رل« نونو » «Jo نالوا

 و قرهشیلا Alam كف راشحو هدنرا

ASA yران  chaو راشمالشاب هنکر ادتیخد  . 



 و
 هدنروص هن نوجا قعوقروف یبرازوک
 doy شهدمه ینیرایدنک بودا تکرح

 a leah bers هدراشحو !Jano رایوق

Keon!نامز  ge gharرولاروطهد  
Sn: Er | 

 ,il هلیماع aa رح تاکراد »

 كراب راع cout رهلبق هرکنص ندکدلرب و
 ESE نییآ ردنا عج هدنادنم زب ی

 ندنساضتفا یرلهصوصح تاداعو یرا

 كقطنو ۰ ردا داربا ahi عونرب نالوا
 : ردوش یسانعم هسا

Nea yg ندنشد ۰۰! مروسح Or» 

 ندنزوت نشد  ¿Agosرادک اومالآ

 یزعراسح ! رردلوک زعالغا ین
er es ad رح نادسم ood yal 



din 
pat راو هن رل هلمط ل ye ین را Boy tou} 

En ردق 

 و سیر  gbصوصح هن ونک
Salar هرکص ندکد لیا aly! abl روطرت 

 رح هنن هدنادناموق نالوا  aصوصح

 نوچ ا قموقوا ندنعارب په یب قرش رب
 ردوڈ هدقرشو . رر و تراشا :

O كام alle د 
 وق ینیراچاص كنم  BS deedدینی

 جدها یراساطاق كن را
las ¿Sy ندنغارب په رلپراحم « 

  Albyوزرا یدنکه رکصندک د لیوسرایقرش

  ers srهولبقرش ون هدیرلزوس ماطر
 ییراقوش كرداهوالع  Nyyكما درز

 ةر  Chey Sbیوع



 فر
 abl De یاقت AF هددسیا هدنروصرب یک

Janb Cee ola!کیدو هد  ya 

 AA برح ,IM ناشلوب هدرلهطا
Ai > os e hsنانلو صوصح  

 قرفرب قوح زآ هدنسهرا یرلتداع ضعب

 وللثموب یرلیلرب MAJA هردراو
 . تیها هدایز ندرایلبونج هنیرابقرش برح

Sb Hg! hy,ولرد ولرد  Ad 
bl}یربآ كرابلبونج  Soey 

 ییارسایراقدلا or fa رام هدوا هکردراو

 فالتا قردغو هدنجما یرلنامود نودوا

 + ردک با

 ra یرلقدلوا نک اس ككراپ رام <

 lalo¿ ضمب هسجورآ ید یراجورخ
 guita : هکهلیوش ۰ردفتوتم هنسارجا



 و
aنوا  Sok 

 ۔ دیک یرغوط a رح نادم رواکنحرت

Seaنامز  by selعادو  Ost! 
 هدنآ و .ریلکردق هنکوا یسوق كنسهلوق

 Od Bal و اشعال pole هدیدارفایساملماف
 !Jal» هندورو كرواعنح

 Alo y حلسم نالوا !Clot عادو »

 ك رەىلورايانىداقولواكاهسياراوىسەدلاو
 یراقادود هللرلزوکو ربلک هنکوا كالغوا

 PMT یرلهربشه ءدعب روا ندنرزوا
 Deal ساع TSO bab وب طقف

 ندرلنوب ۰رارولوا شتا اا یعادو مسر
 .رپواو ریلک | هرب بولکی سج وز هرکص
 هصوصحم تاراشا ضعب هدییحو مک

 gly تناما o Jo quae یسهحوز هلا



Lio 
 ردناماهفا ینغیدلوا .

 < كنشح وهرژواقلوا هرصیحندرد

 رولي ربتک هنکوا یسوبت هبلوق یرلقحوح
 ! posaهنادسیرلنال وا كکرازکلای هاراقحوح

 یربآ یرتآ :دیرلنو یشحو ۰ رولیراقبح
 هرکص ندکدوس  ALi Southدوخایو

  Seبرحرب  GIكراقحوح بوراقبح

 هدنروصو و رونازوا یرعوط هن رزوا
 یماباب لرواکنح تیام ۰ ردا سیدش

«Lis Aloe یثحو رابحا نالوا 

y ینی زوموا Boal برقت هشلغوا 

jel تحصن هرکص ندکدلیا میم رلدعفد 

 «رلیوس رازوس ضعب
o ند رهش یس E y « 

 نوک يسترا : رولیدا رحا لوانوکرب



Gia ee 
Fle ¿is نادناموقندنکر ا نیلحابص 

Gott ندسهیلوق CAT یثحو نالوا 
 هر زوا قلوا صوصح هد وعد هب هب راع

 هرعنرب  ede ۰ UTدتکرح عاقجالاب

 هداوه نوجا تکرح طقف ۰نارونالرضاح

 ندطولب  y Melردمزال یسالوا ۰

 |  Aحایصوا  Gilرب قحهفوا هدنرزوا

Ebo Sy هسیا رونیروک طولب 
 یک یسهناشن  Ob sil! abنوکوا

 تکرح  ۰ Jlموب هقشب ندنوب
 یی راتکرح  abراس كحمدا

 دع موسم هلج زا . ردراو هدتامالع

Koy دوخای و Gr ندرویط نالیدبا 

cS pay هسل وا شع وروک حابصواناویح 

  : JAنوجا تیقفوم مدع هد ینو



an 

Bar « Jnl دع all, 
 ینسهرعن برح هدنروص یرلکدمروک

  Lieبوقلاق یسهفاک ندرارواکنج
Aal ¿Lin هدنادیمربو رلروئالحالس 

 a Jal" تکرح یرعوط هب ورايا

 هن راه رام كرابشحو نایرب وناش

 ۰ ee و تامواعم Le یکو راد

 dió كراشحو atl ep حابس اعقاو
Olleتفد  Ga Polصقر نالوا  a, 

 DS ناب bl رانووا ولرد
 دص هدنروص هن <bl y یک زودنرقو

Elتامولعم لخ راد هن راقدلوا  

 تالصف زآ كب el y هدهسیاشلیا مچ

 هدراییشحو هدای ز كا ارب ز ۰ ردهدکمریو
 (SE تلالد wattle GUE! ale ولع



GV} 
 AH 2s wal تاکرح نالوا

 < croak ز كن ااصش هلتهح ییدتسیا

 ۰ ردهدنهح

 < رشتا » ینامز رثکا نای رب وناش
 N ندنکیدلیا راما هدندزن یسهلسف

 GE SHS ینلاوحا كنهلسیق هدايز

 AT ضعب هجکدلک یسەرص یتحو
 ALA قص gue ندهروک دم “هلق

 deco gh امظتنم zus کیدروک ره لصاما

 (Seo فیلأتو بیرت هدورایا كردا

 NEN لیکشت رلنیمز نوچا یرانآ
 ینوک ALU زح یسهنس ۲

 ضم ندناروهظ هدهسنارف هکی دیا یاشقا

 شمل وا ugh قردلوا رادربخ ندعیاقو

calینیدلوا لصاو هنسیدنک ربخوب +  



EYE 

j Se; © in) 
¿ele سح SANS Arles 

«gl evry هل قر ta: Sy 

Ogee یهوزل تحاس ola سا GU 
 هاشادالف ناحرد بوراقح ندرطاخ

A Wy a ندارواو شلک 
 ۰ یدا ش ,(at ale واھ



E Jka Sar یاش 

 » هدنشام رصع یج نکس نوا «

pee 

Le AE Be 
 هموقتوم — سيو هل abl ق رالق — روهراق

 an — BN تنوه قیر

Gbروتسآ — فارقلوسش   Goetl, 
Bsځا ارفومود ولفود —  

la Aیجن زکس نوا ندنفشک  

pasهدنفرظ تدم نالوا ردق هنناه  
 یسهفاک نامه ندنافشک نالوعوتو

 هدکلدنا نیستو هئارا هدنرزوا Jala رخ
 كي زکلای ندنرافشاک لصا كولون هدهسيا
 Jar رخ الثم ۰ ردمولعم co del كنب زآ

 هلا رالو-حو رانامروا قاط رب هدنرزوا
 تقام و ج ۱



alas Zu 
 Las و AM « هرد ya . لوڪ

 رولیدا نیت رار قوج كب راس
 شلدا GF gad Y وبهدهسيا
 ندرلفشاک لصاحا :روشرتسوک یرلقدلوا

 هدیساروش < ردمولعم ART كب

 نران دنالاغتشا pl lis هکر دتقد نایاش
Teaراسایو ندنورت بابرا  

 ندرانالوا شما راهتشا !ab Wye ضمب
Batyدقایوطبض یرلمان كرانوب هدلاح  

thalهد بوا واندنرافنصیجوآ .رنویس مو  
 زودن SiS هددیشح و كلام هی o زكا
 ABET alee مقاوم لبخ قرشالوط
 SA هدزون ندرانانلوب شلوا قفوم
 ۰ زدشلدیا able یرلم- | كنحاقر

 كنمظعا ead ندراف شاک هسقبق ایف



OF 
  ashy allندنو یفیدلوا روسیم

dl pay gre یخد oye ter یلوا 
  Byچه  adنیزسقلوا یتاموطم

 یراتقشمومناوملوی وب هنیرایدنک یدنک
 تیام هدرانامروا هدرلغاطیرهریدلاهزوک

 =„  Erددعتمهداننا یراقدشالوط

hay sl a> بونلوب هدنابفثک 

 لوس  Año Vb y ALBA ESهدروعاو

 هنادم یرامساهدارو ۰ ردراشمتاتابح كرت

Boke dora 
 . كناکما هحزب كتا نیت ینیرلقدلوا

 زوس هدادووهلتهح al¿ هدنحراخ

 ety dal رظن فرص ندکلتوس
 طب giros _تاعلاطم نالوا صوصخ

Obeyمەديا  : 



  Sy Sy glsهقفتمریهاج یکن 23
 یاش نما لوا ندزابا  AILSى وا

¿ul رب « Gy » AT  نووەل « 
  idmنالسد ’ lace daleیداهدنلخ

RESET Se gale 
 میاقو نالوا شما روهظ لوا ندنلکشت

tary ینموزلتایفشکو تاحایس قترآ 

 هکوبلاح ۰ cal شمریدنونوا نوسلوا

 ندکیهدسونجو She cli مآ هرکص
db,فشکو هنمشالوطراحایس  allel 

 زودنوکه جک al تشک یقاوم نالوا
ase’ y NE۰ رایدا شمالشاب  

 ld» U Ae ly» هتشيا

 Ax رایداو oop ise قر هشآ یني رلعاط



# r} 
Pe DEN اھد See Ball 

dis ۰ رلیدا sty هدنابفشک ds, 
 رح  Leفشک لدتعم ! shaهددسیدا

GH) یروک دم رحم هدنساننا فشکون 

a BEN Sal بوروک یثک چاقر 

AS رافرط وا رادسیک زآ كب هبسنلاب 
gives وا هکوسلاح ۰ bal sh 
SL كرلزالوانک اس هدنلخاد هقفتمربهاج 

  ashرحم  ole dam Leیی

 ادعام ندقدلوا شمامهروک  olenهلا

 یسدح را. نال لزا م ولم ەت راي دنک ان همطق
 زونه هدنسهرا  als! CSهحورا

 یداراو هعطقر  yale ۰هدنلخاد هقفتم

 رنانوب  GALونج  aدادتما یرغوط
  Elهدنفرط هوا كلابح "هلسلس نالوا



IP oy sy رلیداو ely تیاغ 
Jew! oe Gy یر Es هدهدنتس هب وأ 

| 
Sy Sos 

A al هدملوبحم عتاوم aan تا کس 
 رد edt زموراق نانو ندنا ثبشت

 ی

e yیره  Diao yمش  

gb eeكر وک دم + هرکص ندقدشال  

 Stor نوغهروآ هلتکرح Ce gb دنعبنم
 یدضقم لصا هدند y هکی داش تای رحمت

 Le رحم اسقعت ییرالحاس یرم نودروا
 ٠ ىدا قلوا لصاو دناحاس لدتعم

del بولواروع esti كى ley 
 ندنب  lasهدافتسا ’! cod! Dosهی ۰



direp 
 هدنصوصخ یسارجا كنبرلروصت هک راچ
 ادعام ندکدلیافداصت هالکشم ولرد كس

erییا هدنلخاد یسهصوح یر  

CLتحاس هدایز نده رف  No Sl 

aهدنکوا  DLS erیسمروک  
ugقوف  sellبحوم  ojal 

Srey sulشمت ارسک  cal 

 rs ag دلا یو
 هدهمانتحاسر یفیدزایهرزوا قلوا روصم

Loهدرلار ت عساو بودا نیعت یتکر ح  
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  alsشلایتسهفاک هسا راو هنره قلعتم

or eh وک oo toby E An! 

 ردا تخورف هراشحویاشا یراقدل وا
 دخا هراس یاشا ندراشحو لباقم کوب

  + jt! ce ouهدنن ورد نامروا یرلنوب
deems ons هافوص بو وص 

 < بولوا پوسلم هنسهلبق < یهنروق
 مدق» ندهصقوو <<  Ll anهدرلف

Y ol ضعب نالوا El تحابس 
 هل رلاسشا  had! Son bhیتسهفاک

  Lolهدتراوهتس ۰ ردرل ثمنا بصغو
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  Aیدیا <
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 نالوا لکشتم ندناوذ راس اهد و سماژ

۰ ool شما لاسرا هنفرط برع یره 

 یرکسع نف مه تثیهوب  ASندنرظن
SUEZ كننف یعیبط خرات هده هدناقیقدن 
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akon a ¿ia y هقش اف 
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oll. 03,34) وا یسهیحان قا راک las 

eer عج یرلن ویسقل وقهردان تاناویحو 
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  ¿AV go aul ja yoهدرلهسیا
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 هدیسیدسنک  plyک هدولفرط وا كردلک

Js نکسم y A oy DAS 
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 جاودزا هیزق كني رب ندرایشحو زمنا
۱ sath 

 Y اش مآ فارقلوش روتقود

 ندنرظن ةطقن ىف Lille gl ینسهیشحو
dl isیلاوحا ولردره كرانو  

 ینلوافتاو هدهتراناسل رار هلکعرک وا

 . نوا SLI کف قیمت هدهدابو یتحو

 هدر وصود ندنغیدلوا هدکلیا وزرا یربثد

 I نامز SA هتحارتسا شوک

 دعاسم كب نوجا یسارحا تكشراوزرا

 . یدا شلو نامزرب

 یسهحوز تده هنسیمرکی ماع هتشيا

 هدیوکوب ربارب هليا یزق يشحو نالوا
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  videقرللو  ۲ keهدوحو را

An یرکی ربارب هلکنوب ۰ ردشمریتک 
os A cal 6 Sy SL Sly 

 ها  los Polo poهد

e تاشراطاتسوف ىح Ey 
  oooاق سابا » دوخایو « توباق «
GS ST لوس نالیدآ دای al 

  Schيسیسيم  eyندلوکو لصا

  KEN olsهشیدلوا  eloتیاورر

 ردراو ۰ ۱
 .هددعتم رانا كفارقلوش یرناهر وتقود

NS) » نوک لزق « by il یس 

pi hE رب لاوحا لعوب LS 



(11 
 نالوایواح GUIS یءدنفح لاوحانالوا

er)هدنوک ینوکود  >> yaleهددقفتم  

 كا AUT ینف نالوا ندفنص ويو عونوب
eros Aردهدکلسا قلتهرزواقلوا . 

 6 Ala ضبب اهد هبلایومقفدم
 مهم تاققدنو an ele y بولو

dio Laهدیتاعلاطمنالوارتاد  Bl 

 .ردشمارب ءرزواقلوا راکدایرب هفالخا
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io: eeنیلا و دای  

 شا تورث بسك رلنامزوا هدهسنارف

 فرصهدنروص gto Nay كرلنالوا

 سکعلاب هداشیعآ لباقم !ar thy هدکغا

pat sgae lll 
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STL an معا مىق كبل رلتورت 

 لرانالوا 28( فرص نوجاهمهمودیسج
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 هدنروص  yهدتهدح  BA) yندزو و
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  Glam yرلدسیارولوا بونمهفنص

 اور هدلاحره رلتزسلوا  orف

zb نامزره AE yo هدر وعا 

۰ AN ae Lia y 
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oa”ارتشا ندرلنوب  Sailتاناوبح  

 :شمالشابهکمربتکهقرو HUG ین رایرد
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 لیکشت تکر شرب كوب  bo Jalهنامرس

 ۰یدبا شما كارتشا هلبا ناراد  Silچوا
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  Aیدبا ۰
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 نوحا ترابج تیام .یدا هدقمامروط

sly SY 5> دودح aly E pS 

  ۱۸۱۰ JA ey Lasهدتسهتتس

AH قوس LES ely مه 

 بودا سح ینموز  Elyدصقم
 ردشلوا قفوم هارجا هدیسوزراو ۰

ACs | ht هدمه تحاس مه 

  sinقوس روتسا ناژ نالوا

 کیدلیا  ¿6 Jai yهنلحاسلدتعم طمع
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 وا رلهلفاقو ۰ یدا شمردنوک یرعوط

os bbتدمر  SS GAY gh 
 هشحولئابق ناناو هدلخادكرکو هداحاس
 هرکص ندقدشو هداطعاو ذخا هلا
 ONE زک abia of q نوعهرو ها <

atیدنک اکو كردا  elشمریو  

 . ىدا
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 نالوا شلیا  sly este Srنامز

 و  Sof jos Tl anرهلفاق

DE Chl رتاسنالک ندرافرط رکیدو 
ah yola ya las y les ap isl 

 یقومویروتسآ ناژ ۰یداشمتیج یرہش

 یتساروب بولوب مهم ك نوا ناکسا  Valeرب
۰ Gol شمهتسپا Ge وق هنلاح ءٍرمعتسم 
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Jobهنیرزوا  adding agbناکسا  
 .یدیاهدقفل y هدرلعقوم قفاوم los نوجا

 . هدرلفرطواندراراکز ور dr de اعقاو
 © وشور » هددسیا رواسقروق نامزره

gebقوغصو  dartsكرلراک زور  
 تعنام دسر نامز ره وشراق هنموعه

  NÓرلیدا ۰

ojal al JRL هدرااشاوا 
 هلحاسوا هد ۰۸۱۲ ندننیدل وا شع الشاب

  rl«ایروتسآ »یسهننفسبرحرت نالوا
Bol وب ۰ gal شا طبض ییرهش 

 بویملوا لباق یدادرتسا لروک ذم رهش
dole تقفوم هندخا ءرکص تدمردجبا 
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 عیسوتو انن ندنفرط رحان رب هتشپ

 «نوءءروا » نوکو رهشو نالوا شلدا

 le led ترا oly هدنرزوا یرب
 pole كمدآ وب ۰ رددودعم ندنریلمکم كلا

 !نوس وایظ ردشلودونوا (cel هدهقفتم

les Skهدایز  HALیک  ze 

ERAهدرب  ¿Eaردشلدازک  . 
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E AAA 
 Else real sel قبس

 هلن gue y هدایز cb یتساضما هله بولس

 بودناتورت عج هداقنیمآ .شع ار ولی

ineیدنکو ندکدک هنسهرص  dal 
 ندکد لیا اشرهش هدرب كاج ها دای الا
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 Sale هدروص قحهلوا ost ol داح

play yهد ینسهفیظ وو بو  
 345 هابوروا اقامتو شابا لاکا

 .ېديا شمالشاب هنراجت هجوربآ
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 ول رد achy یک ینیدشالوط هددم تدم

 ندشدلوا فقاو هددناکرحو لاوحا

Sealyعج هدرتارب هجوریا ینتامولصعم  
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aaaرلتحایس . 
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OY ye ges NLA مساو نایمهنل وب یتیامو 
 ترشابم هدنسهنس ۱۸۳۲ هنتحاس كليا

  Ml y ۰ ol biهنسارحا

 تموکح  gad bارز ءردشلدنا رومأم

 برع كاهعطق رانامزوا  Saleلئابق
Lil iz wale dy ندهشحو 
CANES es bss یتموکح 

lm دقع Ira هالدا وب 

 سح یموزل كما  thalموزلو هتشياو

 شلردنوک هرافرطوا غنوربا هنرزوا
+ sa! 

ab, Ove > هوس » رانامزوا 

ee gel $y Sel راو راحابس 
 بولوا هدنکح زوغالق عونرب نوجا
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 y عساو كاهش A ندای رب

 هدندناپ رب یک یرلک دلوریا یرغوط
 as RI یرلعاط « وشور»

damزودنوک هک هدنرلحاس  Nob 
 لاحرد gay كرلن و ۰ Lol هدقش

 ندزو وب A دم هرات

UT beیدباشلک هلوصح یقرت  . 
 ینلراک ادفو تربع لوس لا كغنورا

alلوصح نوکره  evil yتاتقرت نالوا  
 باغ تقو الصا یرلنا هسا تراع نده

Iبیقعت نب  UN٠ ىديا  
Aya yنالوا  Tae Gla»نایاش  

 بمولوق فوتسیرق یکینیدلوا ریدق
 EA 1, هدنقح نووتعنشاو ر وهشمهلا
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Hoy |لاخدا هنناسم  

«ack!تاو كدنورا  Sa pyتادلابهقشب  

 هاسهعقاو تادهاشمو یی راتحاس یدنک
 یواح ua¿ تافثک ی هدرلفرط ضعب

GLIهرزوا  By aچاق  GTاهد  

 ۰ ردراو
SG 1 cata تولهدآوک 

 [ ۱۸۶۲ ] مدقم gal نوئیسب یتموکخ

 ریغاج pall sy otal ارفومود ولفود
 هدنلخادیسهعطق اقسکعالوا ندنف b ةقفتم

 Atl y ربس هدیرافرط انروفلاق هرکصو

allay + cal shi plینسهفظوون  
daleارخا  QaSak!نوغءهروا ةوکبض  

hos cal ni تندم #5 ob slo sx 
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 طق یرلتف ایفارغو و ایفارفح كرديا

AA oy y la be ندنرظن 

 هراحاس راس شا تحاس هدانروفلاق
 مدقت ترحرهزا  hlهکوبلاح ۰ ىدا

ci ¿e as نوتلآ هدهروک دم ra) 

E AR هرکص ندکدلدیا 
Moke GMA! هدا:روفلاق یک یفیدلاق 

 ۰ ردشماعهدنا بلخ یتفدرظن هد
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 ( نومهرف al رتو

La Ba 
 هداروب فدل وا شع از ترهش هدرلدح رد

 موزا هنابمرد هیدازوا نوزواو هحربآ

dfچ تامواسرپ  pá 
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 Um باپ را نوجا قم لوا شمن دنا و هدد رس

vadهک لهدا نایمرد ینوش  GAS 
 قوح th یخد نوجا اوروآ لکد نوجا

 ابروفلاق نالوا شلبا هیهت هرضم جات

 نوم هرف یالاربم لوا لا یرلندعم نوتلآ
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 هدانروفلاق ندنسهعوبتم تموکح بولوا

 لاصحسا هدعاسم هتحامس نوجا ییدنک

 رار هلیرلشادقرا ضعب ءرکص ندکدتا
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 .یدبا ابا

 Ao ضرالا تاقط نومهرف یالآ ربم
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۱۷۹ 
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 ul y یرلندعم نوتلا هداسروفللاق
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 كرتوس Che ندنفیدمروط ورک ندکمربو
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 هنرزوا هدعاسو y ۰ یداشللا هدع
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Lgشلوا لصاو هنسهر زج هبش  
 لر دما تحایسهدنسهفلتخم مقاوم الوا .یدیا
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Sr eb dyesكنيضارا  azالرت  

 gal» شمالشاب cel ي قرهوق هنلاح
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 هبیدمش هداشحآ رکو اوروآ كرک

 تایفشک ولرد ره نالوا شلوبعوقو ردق
 لوصح ًافداصت یغوح كب ندناعارتخاو
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 .ردسامرک دوص هنن هدنرو تبیسهفشکو

 هدنفرطرب كر نوجا نامرک د و اربز
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 Sis رظن كروس رلدحراب قالرابوت
oleیرلهحرا ضعب تیام ندنکیدلیا  

 ینیدالپوط ؛ ردا سح تیروبحم هفمالپوط
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 كرلنو  Gellنوتسب هنغیدلوا یواح
e y كنامرک دندنکیدلیالصاح تعانق 

 زآرب ندعقوم  clهنایرفح هدفرط
Mim هدنساننا تالعو ۰ ردنا ترشابم 

 توت ToS >| Axles BV SS oles نالیر
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 asl El تافو زونه هد كدوریژو

 bog ندتلعشهدمو نوجاینیدالک |

 . شعا !Sh فقوت هدننای هلشریغ
 ینیدناییهلایموم che Gaby هتشیا

 . روئوک هنسهلوق CAT بوردلاق ندرت
 هلسب وادت تدم y 425! هداروا هرکصندکد

 . رولوا هدقفوم اکو تیا ۰ ردنا لاغتشا

 هنسیدنکزمتا plo داعاهلسماغ دو ر 5

deyیرکشتۀفیظو هنیداق نانلوب هدفطلرب  
 . رتسیا كمطاتحانسهدرافرطوا افنالادع)

 ۰ fins | قماقارب 1237 5 هدنداقو

aرولوا قحهلاق رار  

 رایوس !Seen هدافتسسا هدایز اهد هسیا

 هدنسیدنک نوجا تحاس دور ز هدهسا

 دبابو ینکجهیمهکی واردرب يسوه نالوا
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 ناسمرد هرزوا قلوا ت “ر ر دعه رب

 ! > Y) juهل رله رع تاحایس یهداپ وروآ

  AINيسيسيم
  idad > Sorیداو ی هدنلخاد

AY yo هنسیدنک یدنک هدرلنامرواو 

| ۰ „Mal 

 Gra 53] aa زق O24 رق 2975
la lrندرار وسيم قل هرار  

 ر EA ندنو da روك هللا یر
 a رتسانم < ینول - نس و هللا همانهیصوت

Ch STدوهعم هن نکیا هرزوا  as 

 . ردنا فداصت

 هلو یدور ر نداق یشحووب هعفدوب

 كردا عنم ندقعتالوط هدلاحرب هنایرسرس
 ردا :ay NEE هلا راشحو
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Geyتکرح لصن هدنابو  oflمزال  

 ندکدلیا نیصتو هناراهنسیدنک هد یکحهلک

 .رونل وب یخد هدتواعم ولردرهرباس هرکص

stallsءاراطخا كنداقو 2975  

yaاباهدافتسا هدایز كب  sol tsیشح و ۰  

 ras gm oly تونم هنر ندلئاف

 رانامزوا یثنالوا مزالهدایز كلا هراشحو

 نوشروقو توراب bl لک فن نالوا لمعتسم
 یدورژ ندنکیدلس العا كی ینفیدلوا

ey yراخت داومو اشا  garراشحو "الماح  

„as Ayهکم  el9979 ۰یدا  

 y لباقم هب اشا و ییدرونوک

 ali ویکو زوال راي ردزودنوق

 ییرایر دانا عو رب Oy هدرلفرط وا

 wu > ar هدریردو «یدارولا
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 هدنرلارهشنالوا تراجن زک مو ale عبنم
 rab وروا sal یرح هلند
 هدهللروصوب كره ردنوک یرادقمر ولتیلک

 AE تیفیکرب جوک HLF هراپ
ellتکرحهرزوا لاو ودور ژ  

Selره ندنراتحایس رلنامز ینیدالشاب  
 .یدناهدقلوا لصاح th yy ییا

 هديا یرکیدویسما ترا یربندرانوب
 Sal تحاسسو ریس هد هلوهحم كلام

os deشن  claو موم  

culیحنرب ۰  Serهنسهدافتسا یدنک  
 تهس OM هدهسیا ,هدکلنآ تمدخ

gloدبطوط ند  liتمدخ  
ga Kaulی  sayyزا  Bloke 
JE yنادناوب ثحاب . by Sy 
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 Sog هنسلدبا رک ذ duel هدرازتا

 ۰ ردشلوا لصاح
 ed y quo y تدم رب هجا دورز

ool.155 هلسق ره ءردشايا  Palds 
 ولرد zu las هللا كنفت هحرازون كردنک
 ندننیدلوا شا تخورف تالاو تاودا
 صضعب ۰ !da رزناط یسیدنک هدربوه

Jaهدندزن  gy tie ulهجرلهنس  
oo Hab۰ شعا رولوا  stl Sag 

 ےک کیا نک اس هدنراوح یرب « ژازوا»
 شبیرکی 6X كدورژ هرخالاب زسنارف
 ربح Gar y هدرلف رطوا یربندهنسس

 یرکی هنلایوم حابس اعقاو ۰ ردراشل آ
 تماقا هدندزن هلسقوا Lal تدمهنس شب

ed dass | ¿allهدلاح ره  Cro poo)! 
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 . هدنروصو قترآ ندنفیدروطوا هدیدم تده

 ۱ ۰ یدا شلو تربش
 بوسشیلآ dnl هرایشحو دورژ

 هل-تهج Ga ینسیدنک هدرایشحو
 ذخا هشرزوا » رابتعا » ین «یدرق »
 الشم ء رلیدا شمالشاب ai y هداطعاو

 نالوا مزال هنرایدنک رایشحو «دوریژ
 LS شرابس GL عو شوم
 ییرلیرد تاناوبح e re y لباقم اکو
 نامزر gis a اکحهلیا ملست نامز هب

 نالیدا شراس ان ۰ ul ردا نیت

 . تاناوبح هرکص تدم رب ندکک انشا
Yapaملستیرایرد  «ely 

AAA 
AUشا دعو ینکجهرینک راحالس  
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 هچ راپ chy لباقم Ey .دیشحو ۰ یدا
 یرانو بودا دغو ینکحهریتک یرد
 gl ttl نییعت ہد ینوک !Seah میلست
 تح اهد تاقرب ندنغیدعانا ayy 5 طقف

aulنوجا قلا  oathنانلو  gell y 
ls elكردنا  hyهش رزوا  

 ہکویلاح «یدیا GE فیلکت Gb نیع
ESیشحو  Grilنامزره  alo)ردتقم  

 al ge OVE¿ هدنرع تدم بولوا

 هدور ر لرهنلتدح Al هلا ناسرد

 هساصن نئيا هرزوا rn یررض

 ۰ رلیدما شمریدشب راب كرهریک هنب رلهرا
 رر یدارفا یسهلیبق « سشناموق »

 y هرزوا قلواریسا یدورب ر قلهرا
 هن هرکص نامز زآرت هدردنسپددا شما
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 وا رد ره لر و و شذوا ذذلم هدلوو
۱ sd ales ین MLS بودا قد یلاوحا 

 راو مار شعرکوا  cog) sethدکلب

 زید | ثح ندنایر واش اعقاو ءرددور ر
Sat Lye هل وب د كنا نامز 

 تروبص كلاي رب وناشد كەسيدىا شموس
 كدو رب ژ هلیتکرح ! Myoكب هدنس هرا

Gebühr واش ۰ ردراو قرفر كوس 
de cobs بونلم هدنقایم كجا قیقدت 
SMS ogy ژ هددسیا شفلو هدناعش 

Ye gal all باکترا یتشیعم 

 دراو نار قلدزار دورا
 كردبا رطاخرد goodly abl یردب میقم
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Er "اب ورو os! كمروک یرلنوب 

 نکیا قحوج زونه ندهسنارف ۰ یدیا

 بوقج  Leerندنکیدمروک ینیرلارو
 راهجرد قعونوا هیلکلاب  SALیک

 هدیسهدلاوو ردب  GETبونوئوا

  Seشلوا باغ ندنک وا یرلزوک هلس

Gods! لاو هوبل دورب 3 Ge . col 
 لاح چ وک  blكنبردپ  caseین د لوب
 هسیک ینسیدنک نامز  sobهبا یباپاب

 یسهدسلاو  Y bakرلیدیا +

digital yl les] كن شوق توت 
aña Hal al 

 هلیانایمرد  Soisهتشیا یربلعوا
Y ys Del قعالک | PTR eg 

 رسل اچ هدرادحرد |  Awaهد ! „veج وز
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 یشوه كمد آ نالوا یرابطاحم هحوزو

 یسهدلاو تیا ۰ رلزعهدبا Gul ولردرپ

 یتیدنکه نسهرا یرالوق كدورب څ هربندرب

Tوح وک كزونهكنلغوارکم «ریلسابقره  

 OW هلوصح هدنرزوا یغاقشلوصنکیا

 هدقمروط الاح cy cl e شاطر

 نمروک رروک ینو نب داق یللاوز ۰ شعا
 ۰ شلیا بئاغ یسیدنک بوماط ییدالوا

 هددسیا WE ob yd تدمر دورژ

 er كب هنب رایشحو اقب مآ
 hal زودنوک dy شا لصاح
 هدنرلغاط نالوا هدتشحو لاح كنهروک ذم
 ندنغیدنلوب شمشیلاهغمشالوط هدنرانامروا
 ۰ یدناشمامروط هدایز Cb هدهسنارف

—— SS 
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  yaنوسابن هلا دلوپموه ندنف بابرا
  setaلدهر  dadsكنالرئوب . olو  Yهما ۱

NR 

Be |بچا ثعمیجنزکسیرکی  

 ییدلر وک هد a یلوا ندنو

 SUS ردق aly par یجزکس هرزوا

 ندنفبابرا هدنرلهعطق LET یبونجو

 یازجا dl تخایسا ی
 A رک دنا

 dilo هصاحناب Ulla ما edi ls روک دم

 ی ونحو هدنرزوا fF ی هدنلخاد هراح

 هدنړافرط وج كب راس اهد كناق مآ



{1} 
 Sort رافرطوب بویلداتحایس زوله
 هدرلهمطق y ۰ e! va bass تامولعم

 یسیرح نوتلا هبنف Ole هوب ناناوب

APY yb opelرظن الصا كرللالوا  

 gl talent! ole ین راتقد
 هدنرلفرظ ینورب « نروه < هلبااقتسکم

 يک Bry wie لابج dor كب
 راو BLA yy كاسكو هدایز كب كاذک

ga A Gy Soulهلس یراعافترا  

Elie + se Lal Gal by 

gaکر وزاد خان نیا  
 قوح كم هدفسیا شملنا لیست هدیرلعقوم

wale co Bh je N 

 عوج ABD وب (A vc لک د مولعم
 هیموع تامولعم هدنقح ياب اۋىحۋ تانا
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 تاقیقدننالیدا ارحابویذل و ندالصاح

 صقاكي هدلاحره  slعطق ندرانو

  JEهنناداعولاوحالراشحو ردقهنامزوا

FS al SU FEN: AA Fe 

SE نيشت lg WLS نف 
 رانالوا شعاتربغ  daly Foهدلاح

  io aروک دن نف هدوجوم
 شمالدافیذصت هجوم یسهساسا دغاۇق

  + Alتیدمر هدفرط ره  acsهنسرابا

My ST اما nal sl فذاضت 

Jelly 1255 aaa 
 راد هنسهشاس  Glassكناعلاطم نالیدا

 .یدا راو فالتخار هدنسهرا یمهفاک

 كنسهع دق تیدم كرلشخو  ¿Enaدن

  seinلدا ا  erهلش ال قهجرب
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 نیبعت  Ay rlهقشب رب

+ gal هدقفلوب هددملاطم 
  aby al:هداعلاقراخیاک ذ هدنامزرب

 یرارسا هجو هکیدا مزال ققدمرب كلام

 ” alias jul isیشدلواترابعنده
 !نوسراقدح هنادیم  uyنامزقوح

yor هنادیم rl 

 كناهج ینربش هکرددلوبموه ردناسکلع
oath) راشتنا هنفرطره 

aE ذر هدرلهحردوب ad Sy 

 یل ەبسورب لصا نع دلوبموه نالوا كلام
 هناسل رسنارفو هشامدا هسنارف هدهسیا

  ichندنفیدلوا شعا لصاح تعرب هدای

 كننامز ! ¿y asiراما هدهسنارف

 هلیسهفاک هدكنف باب رانانل وب هداروب كرد
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“col شملا لصاح هناتسود oli 

N نوا كن زوم یسهنس ۹ ر 

olin? نالوا sh ندهسنارف هکی دنا ینوک 

AA یکلنکلیرب ویب یهدنمان 
 یک «یدا شلوا لخاد هننامل « اناموک»

  del.دجربوا یغاریوط هرکص ندقدشاخ
 هنس  SARAراج و نانآ ههرق

 کی یا ةا  Abang.یداراو اس

  ieهدنايروک دم ینیرب ره ندرا جلوب
  Lolندنرلابرقاو  by sr.دلکب یحاق ر

ale ىسەنىقس » olny» هل تهح یرلک 

Che J I Ny زلوارولوا لخاد 

 , dubهدلاح یراقدلوا شفلب هرللادنص

 هسیدا شک هلابقتسا SA ون یک هدهنفس
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Siro)مک  ding ad, era's 

 راظتنا هنرادورو abl یک و كرانوب یک
 cb الاح ردق هنامزوا col قو هدندیا

 نالوا هدننکحلوهح KIL یرافرط قوح
yیرلکدټا ارحا هدنرزوا ههظع لی  

 ینف بابرا هلمجاب هلبراهینف ,chi تایفشک
ar a”نالوا شقارب رادتنم  us ¿y 

 PER FENDER یراج
Slیلدوجو یرا یرب ندجابس  

 لناقیلدرب لزوک اضعالابسانتموهینبلایوق
 هلو كرډبا فرص ینتریع هحالوا بولوا

 .هربدلا هزوکینسهلج هسیاراو JE ردق
 .وزرا قم وپ هد هبنف lel هدهعطقو قر

 تاقیقدنهلماع ی نامز SAT ۰یدیا هدنس

 (Aid Sata شا فرس هی
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 كتا ارجا ینتاقیبطت هدنرزوا هیطقو

 ییرلیداو نالوا عساو كب the ماو

 كليا ذاا هاكنالوجر نوجا یسیدنک

 ندهیضام مبانم » y cul هدشريغ
 gk AUS دعتسم و ردتقم هب هدافتسا

 هلهجو رب E قرط هدافتسا ندهلقتسم

 Bad y هدنسهیلاطم < رانمهدبا فشک

 یتاجرد يهديضام كنهنسلاو مولع هلتهج

 یمدقم هدكنونفو شا قیقدت العا 2%

 شلیا قمت este Sal ca یتاحرد

“ga!۱  

 بولوا Aya ya ققدم ES y هتسیا

ere A تمدخ y كوس ch هتیاسنا dle 

blog la ندای وروآ Das ىغجەلوب 

 ؛ یدبا  Sealیسیدنکهنب هسا یشادقرا
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 ز كب هنونف و مولع یک  oohهمه یلقارص
 هرخالاببولوا زسنارف منکر بهدنمان نالبنوب
 .ردشلوا ندننوسنامنروهشم لا كناب وروآ

OMS y همه SGI هدهسنارفزونه دلوموه 

 رارق هتحابس هد یسکیا كرهشور وک هلا

 تاودا و تال آ نالوا مزالو راشمر و

EC ee ی 
 ذم  ale«رلیداشاوا لصاو

ale هاناموک « YA y هلا دل وس ya 

  a oh lyتدم رب هد رهش ی هدمانوب

 تماقا  SA EBENعقوم ییهبنف تاود|

AS هر ًارظن a | 

Ly قفوا هدراوحوا هرکص ندکدتا 

MSE یرلکدریک هلا بوئلو هدنح 
PAUSA وسقللوق ددعتم ندنس 
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 نالوا Es y¿ هدنسهنس ۱۷۲۷ هدعب
 هلوصح هدرلفرطوا كامرا تکرحشهدم

Srعون راس هلباراقلقالتاچ  CHT 
 ۰ BED ققد

 .دمهمتاققدن یهدعقوموب كدلوبموه
 MIS ینیدلواشملیا ارحا هدیرب ندنس
 SEB gs AA یسهیقفا غومزوق
 كن رهش «اناموک » هر زواقلوا یسهحش

Jat >ینعقوم نالوا هدنرزوا  dons 
 هسلصن at ge كلرهشو ۰ ctl شلوا قفوم

el adslهرزواقلوا هددونحردق هحرد  

Guatندشنیدلوا شلسا  AIT fet 
 شلک | طقف .رلیدا رولوا اطخ راچود

 بوبلوا هدیسارویزکلای عقوم نالیدنانیست

 (Ae نیست شک دیو و و
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 نامزرهراییفک ندنابرقت هرافرطوب Out لک
 اتضق legs یک یراقدنلک ای هدفرطرهو
 :یدالکد هدنخراخ ناکما Ss یرللوا

A gua ya Jet!ردق هنامزوا  galهنلم  

plناطخو  eزسا  pala6  

 قفوم هکقازود LER تیاد زونه
 sol¿ شلوا

SSحابس  yنتدتماقا تدم زب هدعق و  

 تاوداو اشا نالوا مزال هنیرلیدنک هرکص
 ورجا Mad كردا كرادن rage اس

sbهتحاسیرعوط هنیراف  elرایدبا . 
 ینیدشال gb هدزلفرظ وب Ja) gar وه

 داع بولوا Ge كب gt كرار
 ضعب ةدهسپدنا هدکن کت Ax رالوح اق رفآ

Blyياقنمآ و نالبند ازویم  ase 
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 قاط رب Ks al تانابن نالوا ص وصخ

la SET Galsیراهزایلکئررتاس  

all SE Saleیسهرظیمندننیدل واروّتسم  
 | هقشب نوتسب

 هدقازوا زار ندنسهبرق « اناموک »

aرونلوا دای. هلی مانوپ  ely Ardy. 
Feuرهن یک هدښماب « سهراب اژتام»  
polیدارفا هلیبقوب  Ty ablاهد  

Soyساع اش »  » sedلززوک. كب  

hl plasتروص كرانوب ۰ رايدب|  
 لرکې راما تروص كنرلن امز هلن راتشیعم

 رظن AMG yo یشادقرا Ay دل وموه
die Jakومر ری  A 

abl ۳۰ Golaدوا هدنسهرا هحرد ۳۳۰  

 هج رد ۲۲ هدییوص كروک دمر نامز یت
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 هدنرهبلوقرلیشحو هدرانامز dey ردد
 لراحاغا !Bl yb ox .كرهبوسهروطوا

 las هبسلابو ندا فداصت هنتلا یرلهاس

 A yoo Jy نالوانیرسهدایز

 هدنجما وص یسهفاک ردق هماشفا ندح

 .اشفا یتح .رلیدا روشونوق بوروطوا

 ee ج دمر هدیرام
 «رلیدنا رجا هراغتس بوروطوا هد نجا

 كب كدلوبموه یرادابتعا وش كرابشحو

al;یوم ققدم ندنکیدتک هنشوخ  AN 

 Jo] ردشمامهلیرآ هدیدم تدم ندعقوموب
 ندیا ناکنا هد زافرطوا كص تذمر [»]

Allیرلیشح و یخد  falo۱ «سدرانازنام»  

 راو تح ۰ ردراشمالغاب هفمروطوا هدنجما یرب

 نایک نفت AAN هدر

u ulراعقوم یړآ نوجنا رلنالوا برسنم  
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Acelerada gs 9٩ 

 Al yoga ینغیدنلوب هرافرب لوس تیاغهدورلیا
 یشحو چاف رب al ack ندنغیداا رخ

 able یتنوردو ABT sli y هلا

 oy y ی هدنلخادیداو YA » هس راق <

JLبولوا هدنسهرا  Peر .نوزوا  

 Doy abl دلوتموه ۰ sacle ندزیلهد
 موزا ata تدم y هدننورد زیلهدو

 ES IS سح
 نامز هدهرافمو AO فا

 یادص كراشوق هجرلکیب ندنرلک دریک
 EIS صوصح هغمروطوا هد رہو جلادیا نیعت

Sole mils a Js Anisهنړکح  

sl Anyینیران امز رنک ۱ كکرا نداق ۰  
 ینترارح تدش ك.عقوم ردیارایماهدنر وصون

 ۰ لیدی روشیلاچ هلیدعت



2 
 هدیز كب pel الوا یرلشارظد
 ۰ یدنا شعوقروف

 نالوا Gale ییراتحاسو دلوبموه
 Sala رعت شهرام 4 Aw راق  هدیرا

ose peهفشک تملظ سو : هکر وترد  

del lang Sorrelناشوجوا : 
 PLEIN ینیرلادص محروق كراش وق هج راک
 cel روصت ولردر ینتشهد ۀخرد كنود

Joكراو ۰  Ju abنالوا لضاح  

de ldماچ یک هدسنفرط  
 Sade yy هدززواراخاغاو eb blo روا

„as Krهدهرارن  Ausهعراق نایاشا  . 

 aa yay ally لصحتم ندنرلآدص كرا
 نالبئد وراشاغ هله ۰ رولب هله هزکب ردق
 يرلادضنالوانیکسک تیغ كنیراشوق هک



{rr} 
  JRA Gals alكنءهراشوب نالوا

Hal Seren Jl oaks 

 راشتنا ردق هرادشوک نرد كلا تولوا

 ةدکملیا ( . Gobهکدلورایا هدهرافمون زن

 هدزخزالا  Slyیرلابض كرل هاعشف

 ندنتیدنوقروقاهدتاقربیرلثوق روک دم
  Ue 743هدرلدسیدنار و دنا ت

 رلوراشاغرکیدنالوا هدکمروک ندورلیایزب

an sb Gy ble al هدافلاقوف تدشرب 

۰ hol sy Heh 
 هعفدرب هدنم yi jl هتسره رایثحو »

sale oy ot Al ae rls yید  salle 

oكرل شوق روک  ¿a ps 

 يرل هوو Shy راشحو + رار دبا فالتا

 دراو راشاغ El¿ رلردنا ماود ةد قمتي



> 
 عطقنال و قر ەجآ ینیرادانق ,درزواراشحو

 راروشالوط هلا ناحهو فوخ لاکقرهرعاب

Sosyرب هگدلزو  Sthنشود هرب  
J) 5291رق هدب | وا ناه رلیشحو  eB 

 هدایز كب یراشوق y ۰ رارارا
ls delیراقاح ییا كن رانرقبول  

 لصاح 1 Vole هدنسهرا

Es yal 

 یرلک AI یراشوقویرایشحو »
 ۳ یاب «oy EL هموم

 روک دم aldo مسوموب
Cho lisامرخ هدنورد یزبلهد هلملخدم  

 اشنا ,Jal Alb ندنرالاد یراجاغا

iy on Jolیراقدغس هدنکوا رلهبلو  
epقارحا  Ayalلوم ندقاروط  



roch ۱ 

 یی راعای كراشوق هدننورد راباق قفوا

 Fb وراشاغ دوخایو Eloy ۰ راردب را
shنالی رب و  Ebyمن  ulفافش ؛  

msدل وا صلاخ هدایز كب د بولوا  

oaهظفاحم نب رسقل 59 الصاردق هنسرب  

ogy al 

 lp ا وا

Sulدادحا یدارفا یسایلمافیشحورب  

 ناکسا كرەلك لوا كا هب یداو y كنىرل

abiیهدهراتخمروک دم هلیساعدا یرللوا  

 paa LAS هد قم راقبح ینغای كراشوق
 زانو ۰ رلرد !a KE نایمرد یتفیدلوا

Fork yهورلیا كب هدنرلاءدا  SAS 
gliشلا هدهراصحتا تحت  os Jin! 

 اشنا رارتونتسیما DAS هرافرط وا هرخآلا



weh 
Fb el يتارجا هدرلاسیلکی atl 

  loteیراشجوروک دم نوجا یراهرب و

 قیضت  Dalهکمربو غاي هنیرلودنک تیام
 «ردرلش مار وب

 هدعفاوم y نالمو Anas هلبا دلوبموه

 هبقبژول y هتم تاقبتدنبوشالوطاهد آب
 هبوب Jol هرکص ندقدنلوب هدهبفارغحو

El oS >د  elهد وا  
 | yn Clad ga eb < اراک » یرلقداوالصاو

 web ندنساوا Ser an هدایز Ch یس

Tb Sper gh!تدمر  yرکصندفق  

 ۰ ردراشلیا تکرح هدنداروب

eS۱۸۰۰ حایس  aiیطابش  
 لصاو هننرهش ساقاراف sl هدنسادتا

e al tly 
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 هددسیالکد تقد Obl de ڭرهش

 eile y تفاطل كعقاوء نانلو هدنراوخ

 شقاربهدنریحیراحایس مک یسهداعلاقوف
 نامزرهایوک یقومولروک دم رهش.یدبا

 یک شعا روید ارجا ón راپ لوا
 ناربزحوسیام نایت .یدازناح یتفاطارب

ob LTزاب نا ندا لوزت  Cie’ gsهد  

 صوصح هراب كردا روم هدنلاح را

callهظفاحم ینوا رطو  y ¿eel 

 ؛ هوبق abl یشماق رکش ۰ ردهدقلوا
 مسج لکشتم ندراحاغا abby لاقتروب

 ندنفرطره یی رهش سافاراف رلوروف
O 

 اوج رهشو قفر هلا دلونموه
 ندنسهرا قالا (le bee تحاصس

٩ — wil Wicks E 



۱ ro} 

 رب ضایب ېک توس  abl akیجاغا
 ردراشلو  A! Reیحاغا  aهدد

ii یروک دم میام كحاغاو نالوا 

  Olكرك بولوا تقد  Alدرکو

Lucy os! رلنالوا ae اب هدرلف رط وا 

N هقش اف [+] ۰ 930d ás لکم 

 [+] یاهمآموبلا  we geرومثمهدایزكی
« a gl. » هحانابن نف «gil All» نالوا 

yes یورانامزوا ۰ ردهدنلخاد فنص لالسد 

Alai ,هدرلهسیا شمروک هعفد چاقر Jeb. 

del دلوپموه ۰ رلیدیا شمامر و تیمها هدكي 
  Oyینو لوا كا نامز یراکروک یحاغاوب

 فلک یریدنک ! Salهدننظ ی  Jam! ue yهد

 » ردلکد یرابدنک یرلفشاک كن ۰ یجاغا كنيا ۰

 وبم وه  alصا  Solo.هحردون هدانا یرلتحایس

 بلج یتریح رظن هدرا  ty dalشمامروسک
 وا  gaaندنف يطر كجاغاوب < ردهدکلنا فارععا



HY OAM 

 حایصره هارلنالوا نکاس هدرافرطوا
SI by یتسد ررب هدنرالا ندنکربا 
¿ay كراجانا y هدلاح ینیدلوا 
al» ییراتسد بوشوق هرانامروا 

 یراحاغا «  Cbیسهراصع  gb ablهدقمریدل

 ۰ ردهدکلروک یراقدنلو

 هدنرلفرط سافاراقنالبنو و دلوبموه
 004d تاققدن بوشالوط تدمرب ید

 یهدنمان » وللاباقوئریوب » pe ندقدنلوب

 لحاس كردا Sob ز هدیهعلق روهشم

syف ونجح قتراو راشعا  | als, 

 ,jo dale Gk ناقآ نامز یرلکدسک
 بودا تقدهلایوم ققدم هنفیدلوا هدانز اهد

chyردق هماشقا ندحابص یرازودنوک هدیبس  
 Ja رعت كنيفر ندسهراصع كحاغا

 ۰ ردشتا فثک یغیدلوا یمماقا رختهسیا



> 
plنودا تحایس  aby 

 ۰ ردراشمالشاب هرورع gas لابح
 هنر ةعقدوب Oy هلی دلوبنوه"

 كراو بولا یثک چاف رب ندرایشحو

 بوک یر هلی رب هد
 + ردرلشلوا لاو ae رلیداو « اقار آ »

 هداملاقوف Ses هدرافرظوا هدرایداوو

sly yee obندنعیدل  mis ol 
 .ردرلشلوا نک اس نوک رحاقرب هدرلارو

 ail es EU نالندء ساقاراق » هدعب

 رم < قو هروا» كردنا رورم هلتجز رب
Eنانلو تی رق هنس هصوح  els 

 Amas lec» ًادحو

 ۲ هدهاشم تبارغع هقشبرب هدرلارصوب
 لوزن روا تدمرب : Tab yt . رولیدا
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a sii!رافرطوب  Seria jl 

Ssزند رللوح  oohروق  Je: Zu, 

Julهکو لاح  aeشمت الوزن ناراب  
 هدرلیداوون هدنفرط نوک چ اقر ا

 sy بولوب اعووشن oll ولردره
 * ردنا dar exis یسهرظنم

 ist یسداوسواللیا » دلوبموه
 anys » نامز ینیدلوا لصاو دءقوم

 + ردشمروکی راقلااب AA y یمن
 Jah y ناتو نیو یو

Aiین هداعلاقوف تبارغرب  Jorge 
Nرب قونهروا  anنالوا بصنم  
 بیرق هراقلقاطب كرار قفوا قاطر رکید
 دنرارزوا ۰ رارونلوب هدن fe ناشلو

 نوجا das ld SASHA Jl موم.



HY} 
 ةرارش  4555Sهقشب ندكما لصاح

 ردقوب یراحالسرب ۰

 یک و كرلقلابو ندرلشحو دلوبموه
BAS) تامولعم راد هن Jao le لاوحا 
el هددروص هن كرل « تونعژ » نامز 

Au, Sea Goel Jeb هشرتکلا 

  slندرانوب  Goby.همربتک بوبالهقا
a dale ty 

 » مزن  abl eralهغاروا  geقوب زم“ ! «

  Jaندارحا ی اوب  kalراردما ع ۰
Ay col ge ge هن رژوا chy 

al اهد Sy نوجا كمروک یرلقلاب 

 ندرل«تونع ژ » هدلاحره ۰ رولوا لصاح

län a یراشیط ندوص كنحاقرب 

 يهدراوج رايشح و تیام ندنکیدلیا وزرا



Gy ۱ 
cal APشو یثاب  yهدلاح  ybهدقجشال  

 ؛ینیردق زوتوا شب یمرکی ندرلت آ نالوا

 ینغوجكی ندرلتونع ژ بولوا قلقاطب امس
 Bib ۰ رلردبا قوس هلوک رب Oy یواح
 رولواندعو یناهرهراشحو هدرافرطوا

an!یرلک دتسیا كالا هبص قلاب نوسلوا  
 كرادت یاودا دص ولرد راسو ET نامز

 ot یرارطاقو ت آ هدنروص یرلک دمهدیا

 عطقنال skys كرداقوس هرالوک و
 یرلقلاب لر هر د ود بور دشوق هدنجا وص

 ۰ رایدنارالهقاي dee ووو ردنا ماسرس
a eeناناوص درا  

 Jai كراتونع ژو ینقوس تروص هلوک

 في رعت GT هج ور a رلکدنلدنا هدلا
 : ردهدکلنا



۳ 
 مطقنال ب وشوق هدنجما وصراناوبح «

 ندیلوروک نالوا لصاح هکدلیا نالوح
 dial B هدنرزوا وص بوکروا رلتونع ژ
 یراص ۰ ful شمالشاب هموحه هرات آوو

 قسط راتو 5 نالوا هدنرلکنر رساو

 dite كب وص بوزو یک CHIL وص
 (il هدنروصو ین رایدنکو هدقمقیچ
 یرعوط هنب رانرق كراناويح نالوا شما
 AS .رلیدنا هدقع راچ كردا موجه
 تاناویح نانلو هدسنح cyl هیلکلاب

 رب بی سم كي le كنهروسک دم
 هدرابشحو هدانناو + رومدبالصاح هرظنم

oeوص نوژوا  Db 
 gl هطاحا یفلقاطب هدلاح ینیدنلوب

 رب قفا یرالاد لوس هد یرایضم



Erich 

 شعازوا یرغوط هن رزوا وص هدتیعضو
 ی هدنرللا ۰ Aal ad هراخاغا نالوا

GLEرلاب وصو  CHL > ablندلوکمه  

guiتروص رب هدره رویدا عمه  

 روسوکروا اهد تاقرقرهرعابهدهناشحو

| act 
 » ی هدننورد لوګو ندرانتلوروکوب

 هدرلهجرد كونص ییالوط ندحصو جره
lol رلتونع ژ نالوا شعالبضغ 
 هل راهش رتکلا  El oyeرلیدنا ۰

 هرات ۲ هلبمدرای یرلحالاسلمکموب رلتونع ژ
  Conyتاناونح قلءرار بوت وهدهلاقت

۰ Al شلتا ید تولغم ge دم 

 ندرات آهرزوا قلوا یرثا تیولفمو یتح

dm y rw) رتبکلا As 



er Sah 
al شلوا كاله لا اق ندنندذش 

 كا یقاطربندرلت آ  dsbةرارش هنن یلوضع

 رتکلا  aeیشان ندنشلوا شا تباصا
„Sul ندزوک edit | yo كرهل رود 

 هرارش یرلقدلا هنن 036( رکید هدانایرلق

Sor سح كنس رض هش رتکلا 

Atlas ییالوط ندارطضاو ace, 
  Getنادم هدلاحر هنس هشم ر دلح

 رارفو تەجر ندب راح  Aرویتسیا
  or jalرایشحو نانلوب هدنرانک لوک

Ay یرلت آهلبا os قارزع ی هدنرلا 
AE | لاخداو قوس هه راغ نادم 

 تربع ردقوب ۰ رلیدبا  Solید هدلاح

OM كراشحو یرلیضمب a ندراتآ 

laz BER ll 



ANA 
  a cl eeeهرارش نالوا شا

GL ندنشهدم رثأت كرادش رتکلا 
  Jaتکرح كرهلک هنب ( GEالصا

 هدلاح ینیدلوا شمالاق یرللاعو رادتقا
  oyرایدنا هدکنشود <

Mn تآ شب هدنفرظ هقبقد چاقر 

 رلنونع ر .ردشلوا  Le eoماود تدم
  AFنالوا « all daleدلوالماح .

  eرتکلا  od hadفرص ینمظعإ
  Jlهدنراقدلاق زحاع هلکلاب ندهعفادم
  ASربع هدنرزوا وص بوشداقاپ هنلحاس

  asراقارمیفوا رایشحو
 رد راشهالشاب ەغمالەقاي هال 93 هلا 5

 با رتونع ژ یساع یعیبط ے رات

 » ل.بیروت «  hry olعو رکید



TA} 
 رتکلا  oهدتاققدت الاح هدنقح راقلاب

 < لصاحلا ۰راردهدق  ILSتاناوسح

 نالوا نده رح  yره كنف بابرا رلقلاب

Se ندک تا بلح یني راتقد رظن نامز 
 ردرلشمالاق  IN» esd] ۰قاصواول رد ره

 هلدلوبموه هددسیا شلبا نیست هلساع

 رتکلا ٌ؛رارش هدننامز  GA 2هدنروصه

 لصاح  Chad y Galنده
 و و هلیمات زونه ییدلوا هدکلک ورايا

el شماللا نیعت هدنسهحرد So 

 وا هدرلناوحوب » : هکروسددلوبموه

 رتکلا وق رب هراهجرد  Abهکردراو
 قی رتکلا  ablرب شلریدلوط  BYهشيش .

 ار ز ۰ ردقو توق ردقو یخد هدنس

Aas رزوا تونع ز رب شلراقبح هلحاس 



n} 
  el Y ado ala۔وحو ناو مغیدصاب

  E PA says ah eoسح هشعر

 مدیا » ۱

ADL و نالمد تونع ژ راحابس مک 
aah Obl صودخ هرافرط وا هلا 

SIE Myo] كنب راضعب ندهرب 

  weedاشنا رایشحو ( 6 Sakقفوا

 زونه دره هن ر ند رلادنص ففخو

 ) مسج تیاغ نالوا ( شمامیک هطلاب
  BLZ.هدنرژوارارپن ی هدنرانکرانامروا

. Aal شمالشاب هتحاس 

  Myتفاطل ولرد ره كراقومو
  arte 3ره ناه  At alتربح راهظا

¿Srl y dl ga + ردا 

 هللا تراسجو تربع  oliوصخ .



> 
 ندوش ینسهحرد كسوه یهدنص
 هرلدمدصقفوا هلاوهکباتباغ هکرددلمالک |

 نالوا را ردقكحهبمهددا تمواقم هلى

 بودناتحاستدم هجران Sahl الادنصو

 Ay Jado chy هدهدنساننایراتحابس وب

 .روق Av هدراهسیا شلوا راچود هراهکلې
¿ybتیاف هعفدر هلج زا ۰  Jas 

SZ aby Gear Ty 
JAندرلنوب «ردراشلک ردق هنن راوح  

 لاک هدنرافرطرب تام رپ تونهروا ادغام
Ol pteتایذومو  chبولوا هدایز  BT 

 یی RAT ندآرشح شهدمو رلحایس
aleضعب هدهرصیرلقدشلاح  wol) 

gaكراقلقاطب نالوا بوم  
 !ets نکم ید ندنسارضم تارشا



{wm 
 + رلیدبا oS wre روبحم a y ردق

 هشحو bl y وارد كس هدف رط ره هله

Salزدن  Waleقفل وند هاد  lb AT 
silیسهفاک كرلحاسس ناشالوط  

 (y ES هلا دل gs وه هدلاح a ری د قس

 + Gal paleo y دق یالمو

 NE AL ayy las یک و هتشا

dailییا و نالوا رس رحم  shoe 

 elle یرلک دلیا لابقتسا oth مدآ ره

 هزوکیرلتک الف ولرد ره مش o A مک

 ERDE هنف a قرهردلا

 هدهکلوا هدروغا ور OL, LI ردق

 . ردراشمامتا هشیدنا Nel ندقفل y رضاح
 كتعسطو نالوا عش هدمه dle مه

 نون y داع ق



¿ro 
 Sion y بابسا كئيشره بولوا ذذلتم
 تالکشب دلوبموه Gal لافتشا abl یرح
 !colin Gals هدنجاهدورسم مناومو

Gk!کیا ره لر هښ یخد هدلاح  

 كن هيشحو لئابق نانلوب نک اس هدنرالحاس
 یتحو EM 6 یرلهببعراوطاو تاداع
 هددقع تاققدب هدنقح یراحرا

AIO. cal Ay bl Goa? yقیفر  
eyیخد  Bre jarبولوا  

 Aro قنقدت نایاش coor ره
 هصوصع فاصواو لاوحا chy دسلوا "

 Da ندەمتا قند هلشال یتسهزغو

Sly Jule gal Protشادقرا  . 

 هتفد رظن oy JS ۱ leo, Sa ره

 + رایدنا sped من لاحرد بولا



{VT} 
Myهدر وصوب  Solinهدنا هدا  

 رک ۰رارولوا لصاو هن رب« زّوآ د
BI Sanنالوابصنم  Nelهرات  . 

 هدنساننا یرلنالوحو تحاس یهدنرزوا

 نالوا شا بلح یترف رظن كرابشحو

 قلبو ۰ ردرلشهروک قلاب لوحوک عونرب

SA Aنایاشو  Ay 
hrs ob > بیراق « By 

SPM هره نونا قعاقم رلقلابوت 

IA? Sale Se 
SU یبس كنسلوا هدقلفروق هدایز كب 

 وا راقلاب و ۰ ردلکد یرلدغا موجه
 رب هدرلهجرد  abt.وحوو رریصیا یناسنا

y هکراشعا رراب وٿ ینیرلتا كند 7 

chal LEI لمح al Soya! 



eee S073 5 
 ى ٠ شو هدنجراخ
 a رزوا ly یرب زکلای ندنراقدلوا
 ee sb وق یتسهمقل رب gal Jal موعه

 لاحدمم بودا موعه هدیرلرکید هسلوا

oyرشکیا  ads٠ رلشعا ررابوق  
 ضعب adh وب SMe y abl دلویموه

 نالوبعوقو نوکرهو ندکدنرکوا ینلاوحا
 هج ورآ هد یني ly تاققدنوتادهاشم

us TE,هنب هرکص ندکدتا طبضو  
 كن رہ « روآ < كردا ماود هدناققدت

 ییدلیا لصاح طابترا هل op «قونهروا »
waldشاک ردق  ul + 

Jala CAR 
 قدلوا  veیش رب چ  ellsیدا ۰

 نامز ېراقدلوا لصاو هنب رېن قونهروا
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al, Slیی راتربح رظن اهد  
 KU نالیدا فداصت یک ییدتنا بلح
 ۰ gal هدکموس crt gl هدتالکشمو
 اوم » : هدنمسق رب كن Y دل gua gh یتح

 420 Us Y y¿ تعظع رك كعق

 هدتسن وا هدرلدکاهن هسیا هدکموس هدرا

 chia صا Atle عم ۰ رومد < ردهدکموس

ey la Se 
 .ردشمامهنوق روقیدلوبموهرلهکلمو عناوم

 روشالوط ob Lely یر قوتهروا
 نالوا نک اس هدرافرط و هلستقو نکیا

 راس اراق ,Ads كوم یهدنمان « رونآ»

 ۰ رارولاربخ !sats شلدناوم ندنفرط

 یرعوط هش راتاور ولردره كراسشحو

 IIS wth y قرهقاب هلی رظن
Heyy ىدا دق eins رص al aby 



 ندنشیدلوا قفاوم هنکاسم كدلوبموه

 یرلکدروک ندنفرط راب اراق كرل «رونآ »
 Hl" اعدا یرلکدلیا اجلا هدنسانناقیبضت

 هدرلعاط نانلو لکشتم ندرلاق برص و

 ۰ ردشمالشاب هاققدن aslo ge ققدم

cbهلا تاللکتشم و تجز رب هدایز  

 .هدنسهرا رلاقرورلا بعص تدم dob وک

gbندقدشال  qua ya eكراعاط وب دل  

 كيهرافم + al فشک La y هدنسهب

eEهنرزوا  aleكب  

 Op بولو یرلکک ناسنا قوح
 .هدنسههاس یهداعلاقوف تامولعم یکهدننف

 A ether! Anker یرلککوب
 .دلوا یرلکیک كندارفا ud « روثآ »

oxرد شمالك |  
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  Ay geنایمەنلوب هدحام سرب

Ayo Ll gol dees 
 لوس هنسیقرت كنف بونلوب هدم*فشکرب

Sor قونهروا هنن یکی دنلوب هدتمدخرب 
 , Sob Lolافارغح هدنساننا یرلتحاس

A و هد همهم تاققدن aL ینف 

  deلح یربندهوا هدنسهرص ییاقفد وب

Su لح «دییهلئتسم y نایمهنلوا 

 ز لا هتشيا  oohیتهح نالوا تقد نایاش
 ردو ۰

 قونءهروا .هلئسو  Alcorنوزامآ

 نه  Beهدهطقن  Sith ESلصاح

 ارفح لوا كا ةکردبسلواشمامعا بودا -
 ندهروبشم نوف  ۱۷۹۷ ¿lyهدنسهنس

qa... so! شم راقبح ay ادم As y 
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 ینالصفهدای ز كب هحارو یخاضیا دلوبم

¿uti هتحاسر نالوا قحدلوا بحوم 
 كردا ( a> A۔ادنص فشخو قفواتدم

sly Ae Oey یشادقرا هدنحا رلل 

 رلدعفد جاقر و ندقدشالوط  Slyكوس

  y aS PETE aeدمکح یتفحدیمهنل

 هرکص ندقدلوا سوم قرهراو ردق

 هن  oll greلا كناش سا قرهمشارب

 ز  oolتشهد [ KGهدنراوح یرلنامروا

 یرلاحاسو  loولوط هلا هيشحو

  eurتیام بودا تحابسس هدنرزوا
 ندا طب ر هش رکیدکی ییهروک ذم راه
 لاتق راط نالیدما هیمست « راکیساق » و

 قوتهروا لانقو ۰ ردشلوا قفوم هفشک
 ..بصنم هش رم نوزامآ یني رلوصیرب
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Ade ر ما « ورغنور » نالوا 

 ردهدقم رب دشب راق ۰

SANS, یدیک روک دمدلوبموه 

 نامز  Skyشمام روک الصایربندنتحاس
EEE رانا ضعب ییدل وا 

 ینیدلوالخاد هنلانق « راکیساق » 5 وش

 بيرق هدایز كي هنب رکیدکی كلانقوب نامز
NS لوس تباغ یرللحاس نانلو ey 

 بولوا دود# هللا  yهدهدرزوآ

as BESS SAL 

 ىدا لوک رامسر قاطر قردلوا .
 دلوموه  sulیراظتناو  y eA BUSهل

dig هدفرطو y رونلو هدفشکرب 

ody دم ص وصخ AD RAT كردا ناکسا 

 بانهعدقماوقانالوا شمرتس وکی ترترب هجا
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 ey AD یتسهحرد كنرلتراهم یهدنننصو
 ها شا oo) gue قحداوا رادم

VT ga cy slyهقشع  aba 
 قفوم هنلاضختسا ars U ید ندنرظن
 ۰ !ga شلوا

 .رلتحاس N ro هللا دلونموه

 Aly ۰ ردترابع ندنون یمن كليا كنب
 hay coy هدیتنکیا هدنساننا تحاس

 یتامولعمكنرکیدکی بونل yor gles لوس
 اللش y تعنابس ul لاا
 ندشنابراینف ضرالاتاقبط اساسا دلونموه

 Sai یهدنقخ نفوب dies یفیدلوا
yarnادفتسمهدایز كد ینالم  KFروشیلاچ  

AT clندننییسآذمتانابت نف هدنالنوب  
 ندنتهاذح رد كنسهعقاو تابفشک بولوا
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 ادعام ندگدلیا زادربخ نآ ره یدلوسوه

 قامولعمول ردرهرلاس هدهدنقحروک ذم نف

 لصاحلا ۰ یدیازعروط ورک هدنداطءا
  وط كردم E هدیسکیا

ei Yراتحاسیهدنروصو ندنرقدل وا . 

 ۰ ردراشلوا دیفتسم هدایز كب ند

 ةقطنم كني y cle vl حابس ییا
 قونءروا هلصقاوم y نانلو ءدنلخاو هراح

 تدمر هلهحوو هدنلخاد یسهصوح یر
lesهدناقیقدن  yیرغوطهلام هرکصندقدنل  

 ندارواو راشلوا لصاو هلحاس هلتکرح

 BE رهش « ناواه » بک ار هب یک
ua aللو  

Jar024 تاعش  yناواه ندنرلغدنل  

 اپ وکه د نامز یراةدلوا لمصاو هعش رېش
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 ینتقیقحو بابسا كئيشره بولوا ذذلتم

INE) دلوبموه ندا لانتشا abl یرح 

Esla Godly! هدنجاهدورسم عناومو 

  Salیخد هدلاح  anکیا ره لر |

 كن هیشحو لئابق نانلوب نک اس هدنرالحاس
 . قحو یرلآاذم « یرلهبغراوطاو تاداع
 | هدهقع تاققد هدنقح یرلحراب

Gy AO» یدا shy bl ندهف y 

  eyیخد  Pos adanبولوا
 قتقدن نایاش هدهرت ره  GLكحهروک

Ans gas فاصواو لاوحا chy dud 9) 

Sol GL هلیقال یتسهزعو 
 ۱ شادفرا .Sl» Jet یدا مەديا

 هتقد رظن oy Jas \  كحهروک هن ره

 + رایدا روی مت لاحرد بولا
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yyهديا هدا تحاسس هدر وصوب  

 رک ۰رارولوا لصاو هن رب« ay د
KI Sy apyهراس رانا نالوابصنم  . 

 Po i | SPV < تحاس یهدنرزوا

Ein,نالوا شا بلح 52  

aLقلاب« ردراشمروک قلاب لوحوک  
Sly” reineراشخو «ردنرفن نایاشو  

Jorg Gl » بیراق « by 
IES هرم Sgt! Gli راقلابو 

 رزوا  anموحش ! ۰ Jorندرلنو طقف

DIL یبس كنسلوا هدقلفروق هدایز كب 

 وا رلقلاب و ۰ ردلکد یرلهما موه
 هدرلهحرد  y.وحوو رریصیا یناسنا هل دش

y هکراشعا رراب وق ینیرلتا كند = 

  aol Slكاما كمتا لمح
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Ad رق «Lys y> و هدنرزوا er 

 ًاهجوتم  yy actتحایس
  osoكرم هرص هرا  Saleیرالحاس

y هدراعقوم یرلک دلیا EY هدنززوا 
lA شک LS بودا تماقا نوک چاق 

DE 

 هدایز كا كحاس ییا ههراتحاسو
 بلح یی راتفد رظن  GV sl selندرابش

 ام ادناک هه < هد یر : «ANهک رد

ESAS لکد هدنسهعطقاش سآ زکلا 
 هدنرزوا ضرا  Gyهدایز كا كرلهلالش

 بحوم  Oneبولوا یر ندرانالوا
 .ردهدکلدا 3$ هرکص ند اراغاس

 لصاح هدنسارم كر وک دم رب هلالشو

 بودل وا  Eنالوابصنم  Soyيتفوا
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 و و ندنفرط رب  ar oot iyاهلهدعام

 هن رہا  abs allaهلوصح

  KEردهدکوکو دهان دهدعامیرلوضو ۰

ASYL یسهلالش « امادناک a « 

 هدیعاشایرلوصبولوا  als SOU yلصاو
 یرآ یر۲ لوا ندزلوا  Slالش

 لصاح  + alهدکنوکود هلئدش كنو

 هرزواییدلروک هداراغان --یراوصنال وا `

a Jal لصاح LE رب فثک _ 

 هدقازوا ها هدراخم وب  « Slyانوعوب «

 + ردهدکلیب !abu هدهاشم ندنسه رق

 تدم رب هدن راوح AMS وب حایس کیا

 Als¿ « ودنک» هرکص ندک دليا فقوت

ELتحانس هدنرزوا هعظع لانح  

 نوا هو FUI هو



> . > 7 Lo et 

aD a 

grand 
 DIA ىتسالياب « سوزتاب -

an]هبنف تامولعم لیخیخد هدرافرط وب  
 PRN وكنراتحایسهتشیا «ردراشتادیق
 .الوط هدهروک ذم مقاوم هدهدنسانلا یمسق

 ینیدلوانکم gly هدهبنف تایر ق رەش

 ۱۸۰۲ 2 OS دابا تام ولعم مچ ردق

oa.ونک قو ا ا اا نوناک  

 «ردرلشلبا تلصاوم هننرهش

col ¿yهرزوا قلوا قلعتم  
 ندناحاضیا نالیروک موزل Ans u هداروب

 « ویدنک » : !dot نابمرد ینوش قردلوا

ulلابح نالیر و  > am,رانامز وا  
 «دنآ » th ندشنادقف هسلکلاب كرللو

UL.رورلا بعص هداب ز كا كالابح  

 + رایدا هدکملپا لک -ذت یعقوم نالوا
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 نوجا ablar یراعاطو امدقم
 مزال كمك ندرانامروا 5 قاطرب

RASهدنوجا  SYر نوا  

 ردا باحاكملیا فرص نوک ییا نوا
de ۰ gu!وم ضعب هنس  ob lorتدش  

Sil lr > 

 yal نابغط Joy ندنرلکد ب را هذرلزوب

 هدنحراخ ناکما ISL coy كراس وب

 هدرلن امزرثک A A y «یدا رولاق

Ayابو رب لقاال  al Ger 
 er یرلغاط y قرمل آ oly یی را

Melهدن راوحررلغاط وب .رلیدنا  BASS 

 ردنا اقا یتسهفظو قللاج ەدىرلىلناقىلد

Alطقف ۰  Byكوب زکلای  Ci 
 sity هراهیلادنص ahh هدننروص رم
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  aوز ول 3

 رشامرط هرلعاط  ۰ Lolهللا دلوموه

dhe رتاد هنانبنو تاناویح de Oly 
AD y هدهمهم OLE ءدهروک دم 

 هدلاح یراقدلواهدنرلهقرآ كرللاج هکوبلاحو
GU نیلی یتحو هداسب بویمتج هرلغاط 

 je colo هدلاح یرلقدا وا

del « al»اشنشی » كل ابح » 

 هللا دلوموه ندرلهم ee نالند

Sl Lyهعفد  Al a A 

 كا كغاطو well یرلرورم یک هعفد
erهدنعقاوم  Julyییکرت ك ناوه  

 .Cae ېک یرلقدلو هدناشقدب هدنقح

 .د رحم ددعتم هدرناد 40 yl a رتکلا

oo)ی هاعفد كليا هتشيا «ردراشفا و  
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 . رب و تیا هسلصن هناقیقدن وب هد زفع

Od aهغفد ر  Lesپودا روم  

SAS ینهروک دم Sois 

«sitio قلءرار حاس کیا 
 رایدا شمهتسیا كمروک هدیتناقلوو ۰

 هکر دمولعم  HLS sl yyyكوكا

 هدناروف لاح بولوا ندنرلعاط ران

  Badlyهلت رک | رلنامز  ieشهدم
 تاکرح !( aoررب و تبسس هنعوقو ۰

 ادعام ندنوب  yهدقجاص هفارطا كناقلوو
 یفیدلوا  ALهلا هبناکرب  PLEداومو

 ترثک هراس  Ss diyeهدرلناقلوو

 كنراضعب ندنسالع ضرالاتاقبط .زلروک

© sth ونوق » هروک هنیمخحت یرلکدسا 
 هفارطا كنغاط ران  peleینیدلوا

a o ES A — = 



 كج هدا عج نداعم عو ره هلباراشاط
 ۰ شعاردن|لکشت غاطرب مسج تیاغ هسلوا

 هدنساسایرلناروف لئدش كناقلوو

 هدراناقلوورتاس هدرلولع ناقبح ندندفنم

Ioهنس ۱۷۳۸ هلج زا ۰ رولپ رنک  

 ورتم ٩۰۰ كرلولع وب هدنناروف یک هدنس

 شلروک یرلقدلوا لصاو هغازوا ردق

۱۷٤٤ ۰ culاننا یاروف یک هدنسهنس  

 شهدم OWT هلوصح ضرالاتح هدنس

 راشتنا ردق هراقازوا حرف زوکیا رلادص

 . یدا شلپا

 هدناّتفد هدرزوا ناقلووو دلوموه

 هددسرآشملیا مج Sle glas Le بونا <

 © یقاب وتوق » هلتبسن ao je تاققدت

AA Anes ی هدنقح یعاط ye 
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 اعدا نف بابرا ینغیدلوا صقان ردق |

  + Joeنایلوا ینرهشردقدلویموه یعاطوب
 هدنما سیار روتقود  las esلم

  e Aكن « یضاب ونوق » ققدمو

 ورام ۵۰۱۹۹۲ یعاشرا نالوا ندرح حطس

  callندنفشکك ناق سا ۰ ردشملیانیعت
 هللدشرب هدرلهحردهن كغاطروک دم مدقم

 شا ناروف  aslهدهسیا لکد مولعم

cb ۾ یفقا 98 « ىرندنسەنس ۱ 

  eیهعفدره بودا ناروف قص
AN وبعوقو arty ol) ثك هد yl 

Sr, تیببس ههشهدم عیاقو Gate 
  + 00كنسيام یسهنس ۱۸۷۷ هله

 یهدنسانایاروفنالوبعوق و نوک ی جن زوقط

 كني ونجياش يمآ ضرا تکرح شهدم



۱ 

 ۰ یدا شما بارخ Get كور رب
 تاققد هدرژوا ناقلووو دلوموه

 Br كلا !aa شمامهنلوب By کم

ot Jy5 ندآ شب ماع  ookتماقا  Sy) 

 ردق هشب راعقوم نالوا JAG هدایز كن
 Gray چه ردق هنامزوا هکردشقیچ
 شمامهرتس وک تراسح sly هدرلدحرد وب

ya ya «An!دنآ » دل » elكن  me 

LSهدهنسهعشم  ALEهلج زا ۰  

 هدنحوا یمرکی كننارب زح یسهنس ۲
 نالوا ند هعشم لاح روهشم كلا

 هنامزوا هکردشمقح هنغاط « وزارومش »

Shale eee Perle 
 O رخ یوللا هتقدرظن هرززا

od y 9تراشا  Sy : ga 
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 ابالامهی هدنفرط لامش كناتسدنه ءرخالاب

 ی هدنا « تسهردوه » As راغاط
ealلا كضرا رک  sali Sy 

ast olورام ٥۳۰“ و شملیا نعت  

 « وزارونعش » روک دم نالوا هدنعافترا

¿Sal elelbكا كضرا  JF ey 

 de كنسهعطق اش مآ ادعام ندقدلوا

 شلشالک | ینیدلوا SLL كسکو كلا

 ]+[ ۰ یدا
 كسكوب ا هدلاحره هنب غاط روک ذم

 ٥454 كعاطو دلوسوه بواواندراعاط

 دوعص ردق هنسهطق ی هدنعاشرا ورام

 rls at بولوا GUE « اغاغنوقآ »
 ۱ ۰ ردهدنلخاپ



AE 
sly. > ¿|شق ه و راق و هد  

Ama |كقدضت یک هداوه هد  A 

 Od Plo ged رلزوک ثان ندنسم لوا شم از آ
 هدابز las SA ya وه یسهالشاپ asa | ناو

 شم Ae زاو نا دعااطد ls =| د وص

Ts . gaوم وه  A)953 كعاط  Awe 

 2 Cl ane زو ,AD نوجا قلوا لصاو

alaتد وع ۰ یدناشلاق  os Seo! 

 یسعوط هنتهح رگید 2 ك_ءاط هدزآ رب

ss”ەدە | شم هتسزا  weh Se ly2  

 (ala نکیا هرزوا hg راجود هد هک اب

 be El دل 9.2 وه 4 SA ۰ رد روک

AL y al,نبا ر رو  Aالصا  

 هدلاح ر .ab ayy Li شکا هدقماف اپ

SATرا كوب هدانا  hed age 
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 كرهلک هنک وا  Ayeهرژوا قع آ هدینعد آ

 ینلقع هسلصن نکیا  athلاحرد بو البوط

PAH موروحواو ۰ u هب وریک 
 راضرا کش  htكغاط  yهدنف رط

estas ترابع Gage شلوا لصاح 

FUEL رب هکلب_لکد زوی چاق ں 
 ندارو داوبموه ندتنشدل وا هدنکلشرد

  a Fleكندوحو یدا هسلوا شود

 یک زوت  ae ys Lsهدیسدنک
 ; یدا ziel لصاح تعانق

 هدهروک دم لابح y هللا دلوبم وه

 el هوکص ندکدتنا تحاسس اهد زآرب

okضرا تکرح رب یلتدش  blجره  

 هدنرزوا هدنفرظ atts جافر بولواحمو

 مساو نانلوب شلوا بات یشک كسب قزق
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alaیر نوژامآ هن كردنا 555  
+ Hol شلوا لخاد aan ga 

 "  ley Galeنوزاما  cor"اوج
ES ندنایر تعش اتا یرلنالوح ER 

ita Es دایافداصتهدندنایرب 

 فاصواو لاوحا  ge ttle slقیقد

 هرکص نامز  amy Ob y ob asهلا

dais. jo Je! تدوع هنسهعطق ورد ربا رب 

 وب  gms ga eo seدنآ 2 دل <  Jelbیی

  „Kiضعب بودا رور قرەلوا هسفد
WON كن هعفتح و هجم طاقت 

I Je هد all. لمحو ییرلع 

  y ۰ cul shh gualرب و تیام .
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 lay weld » الوا ءركص ندکد
 یدا شلوا لصاو هب « وناللاق »

 نامزییدلک هنب رهش PWG دلوموه
 ییراقدنلو هدتماقتسارب كسمش هلا دراطع

 ۰ Gal شمروک abl هیدصر تالآ

Las Syهدهینف تاقیقدن قوچرب  
 dl یراغاش AT ردق دنامز وا و 22
 هدنرافرط اوتسا طخ كني y cla سآ
 Epa BY all طقفو نالیدا هدهاشم

 تن نیایش هدكن هسنق ere ناسمهنلق

SE۰ ردشلوا قفوم  

 . اققدت نالوا تقد نایاش كدلوبموه

 رح هلا یسالطا Le رح coy ندمت

 . دکی ob jhe وم ضعب كنەنس AS طبع

eXاړتشا هلیسهطساولانقرب ييبطو  



41۸% 

 aby) ob وا اهقاو ۰ رد !Ab لصاح
BETضعب نالوا  Jolندرایشحو  

 هرازوسو es dal ZENG هدلو وب

ze! A|تیاور رب بوسر و  „Eiهل  

 ehe - رلیدا شقا
 3 رب . كعفوم eb « نهراد » هدنساننا

 WL نالوا مشی تياغو هدنتهح بونج
ayناب حتی فلش رهن ۵ وتارتآ <  

 هدنرللحاس رو توروک !Gals هدک الا

 لوزن روسای ork ز كب .نکیا روشالوط
 بوشاطندنسار دارو هدرلنامز کیدا

 . رکیدرب !St لصاحیرغ وط un سکع

 هدقعشراق هنن رم « نآوژ ناس » abl ارح

Gaylهد « نآوژ ناس » و هکرروک  
 + ردهدققا ey) Le رح



as ۱ 

 رحم هللا یسالطا طبخ رحم دلویموه
aby IS Leهلسدط-او لانق قفوار  

 نامز ییدروک ینیرلکدلیا لصاح كارتشا

 كجهلدارفح لانقرب هج ورب | هدعقوموت
 ردق هلحاس Ss ندلحاسر ail رولوا

 نکم لق هد كن a راحت نافس : یفوا

dal Uza ars!یدا شفلو هدنس  > 

 bay¿ كدلوبموه هرکص تدمر

al oa |تدم هحرلدنس ندنغیدلوا  

 شمن وب Bal مورت یی هرونک دم ةعلاطم

 كب هد-الاح یرفح لانقر aby هددسیا

 هدیسلنایرل « هلو < ینعی« زولقت < قوح

 قوح ردقو ندنفیدلوا هدتروبم تح

 Lg قحءردلآ هزوک یفرا صم

Sail qlo y . 



al 

eae 
  apاا 5 0 ۳

ro ii id o AS 
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 ردق € ala یلات امان هعلاطموب

 ی هدنقحیرفح كلانقو ۰ ردشعا ماود

 ةعلاطم زمتیج راقج alu روصت

 دشءاف و ندا جور یهروک دم

 هشرلفرط « لک ًایوک » دلوموه
Ko ندک دتا تحاسس 056,5 pb 

 Anja er ۱۸۰۳ آکار دن یک رب

 < وقل واف آ » یناوک یجچ وا یرکی
 «ولل و !sg Peds ۰ Su شل والصاو هننام

 « توره ود رفوق » و «اقود د و » هلا

 قر <Lá هراناتلوو < چ وا یک سرا
 Sle [A 3 شح او هدناققدت „<

 . هدایز كى ندرلنامروا Alby عساوو مسج

 » زورفارهو « da Aún و تجزرب

Sra GT + gaol شلک ردق هنرهش 



 ۳و
an olهد سیا شمهتسیا كمرب و تیام  

paleهد هدنلخاد هقفتم  GEV gh tun 

 ندروک دم ربث ندنفیدنلو هدنسوزرا
 رب بودا. رو ر لاش

 ةر ر ندتحاس qe هدرافرطوب ءد تدم

 | ۰ ردشلیا تدوع ab ورو آ

yنوک  « gl UGهدکلرب و  

 € دیدح be » رلنامزوا ههعطق نالوا

 هعطق و دلوبموه هتشيا ۰ یدیا هدکذنید

 ینیدلوا ذذلتم یربآ یرآ ندنفرطره كن

oly JUL TSنالوا شماشاب  

 gadis UT Oily ندنفرط یرلدادحا
 اشنا كرل « daz آ» dl رل « daly هو

 Lale a pala هیسج دالب یرلکدشا
 هدنقحیسهقتء Cuda اقص T هک دحا



2200 
 ۰ ردشلوا قفوم هدهنعج ?Act تامولعم

 abs هقشسع GUA هدرافرطوب لصاحلا

 بوناوب یک ققدمرب بوسنم هنفوب هدنرظن
Oke Loهدناضشک و  A y 

e 

ab yoy]كنونفو مولع هدنرلتدوع  
 LAT A jo y y تعسو هدایز اهد هننامقرت

ab Jal yبح وم نسمع ءهدافتساكموع  

 AWS y همه abl دلوبموه lly شلوا

 هدنروصوش <BY p یک هدددجرب
Laeهرکص ندکدلیا نیست  dy 

 5:13 soy ید ندنرللاح هجرت

 :لمدا نابهردو

 یم” لصا كدلومو هود نوراب
 بولوا ردناسکل آ - یرتاه - قیردهرف



> 
 edd yobs نواكنلولیا یسهنس ۵

¿yl algae. ra 
 قودبوشو هدتمدخ Sl یالآ

 A gl هدنتلا یسادناموفكش gui ورود

 تدم Lo Jay هنس ید هدلاح

Ja e y Avy yeكى زونه هدن-اتنا  

gallos bye flee . 

 ردق شاپ کیا ندنښیدنک us وه

 ثكشادرو «Sl بونلو cooly ر كوس

 2a وبا ll 35 تب ۴
 «یتوطسیرآ هرخأتم ةهنمزا » . ردروهشم كب

Sleeنالوا شا تقفومسکهزارحا  . 

 Zur هدایزلا هنسملا ییاونعو JA ونموه

 یسهلاعقالخا كملایموم ققدم یش نرو

 .ردس| تبع راهظا وشراق 4S ره هل



۳۳۹ 
Soll!ره دلوبموه  abd Siloندرظن  

 بولوامد آرب لمکم نوسلیقاب هسیا رولیقاپ
 یههددعتم !DLAs dis نالوا 0

 ay اهد تاق چاق رب یتیلمکمو

yaك زونه  AFتاب نکیآ  
 تاعطق ااش | all y هغفلو هدهبنف

 سوه y el) KE تحاس هدنسهراح

 یسوهو ءدنسیدنک < یدنا شمرتس وک

 نوجا یسمشلا هتنارق هد یش نالوا بحوم

A;هدنانمرلر اض ءب نالوا شلروهنلا  

cleیاشصآ لراس روفزروز روهشم  

 A هللا (quand ga Call كیاطسو

 فاصواو IA یک هدرافرطوا
 اس رب a gl شمزای هدنقح یسهراس

 دارو ug e اچ



Eno» 
  gle yoردا هعلاطم یرتاو هدشامژ

 هداقیعانکیا  2h y 03409 Dlolهللدش

 - وزرا  Gel GEیسوزراو یتح
 نایمرد هدنروص وش هدنرب كشرارتا

: pace | 

 « Zubنف  Absققد ندرظن

 رابحا یتحو قي وشت یزب نوجا كلا
 كم ارطاخردییابساو لاوحا نالوا شما

 ها رو  LAیهدزعامز

 رطاخرد یزعاساستحا  ELردا اضتقا .
 هد كب كنارژات و تاساستحا ینامزوا

ol y هده وا رون روک یک قو یتبها 

ada یسهداعلا قوف Cal 

odd تاعش دن رکا ۰ Seal 

his yرار  ae! BEكناق ما نکیا  

— 



ee font 
 هتحایسو ریس هدنسهراح تاعطقو مقاوم

Bat cb هدصوصحو هللا قب وشت 

 ندا لصاح وزرار  Elترابع نده

  Stylروص  Grabرولوا  Authرروز

 یثرب هقشب ندنایاکحو تایاور كرتسروف

 مرلیوس یغیدلوا «
 ہداق مآ ا تدمر كدلوبموه

 قیدصت یتسهعلاطم ویراتحاسنالوبعوقو
SUSI AT كب هقبقحملایف ۰ ردمدکما 

 مولعو نونف  daubشمالشاب هلاغتشا هلا

 یردار .یدیا  HSم  Ayعملوا

  43 5442كىماق ےک  Alsهنس رد

 بولوا لخاد  Cb Gabryهدافتسا هدایز

 ندلعم مان تنوک ناتسپرق هدعب ۰ ردشعا
 < سرد  dlتامواعم رب هجا



vr 
  Jobتروفقنارف » هرخالابو شا -
EN لو 

 نونفو مولع لیصح هداروا هدتدمرب

  aflیدا شلوا لوغشم .

 نوجا قلوانافتعرب كدلوبم وهیسهدلاو
  Juasفقو هدرلهحردوب هنوتفو مولع

 هدایز كب هکدروک ینفیدلوا شما دوجو
ee ارز el oath yl سونأم 

  ULكردنا لاغتشا هللا هفارص تالماعم

  ol y yهدنس وزرا یسشیلاچ هتشیعمنیمأت
  + ¿galینسهدلا ودل وبم وه تح  yoكماتا

4 tg Atl po تالماعم قلءرار نوح ا 

Sipe یهدلوو هددسیا شعشیریک ه 

  cbليصح دذ بويا ماود نامز قوح
¿A y هد ۱۷۸۸ نوجا لاغتشا all 



GAD 
Al jos jeهعفدو  bulروهشنالا  

 كوون هدليو نالوا ندنرالام تانابن لع

 هلا هيلا یوم لطاف لر دک قیص Gaede هناخ
 یرلتقالموب ندنکیدشوروک نوکر ه نام

goadقعتءد هبعیبطمواع هرزوا قلوا  
 لصاح وزرارب هحورب آ هدنسیدنک نوجا
 هد۱۷۸۹ ینعی هرکص هنسرب cl شم وا

 ly بولک هنرپش yo دلوبموه
 یکی یدلیا لاغتشا abla مولع ندنایرب

 At رشت نفو خراب < هتسلا ع ءدندنایرب

 !pack تربغ هنلاصحسا همزال تامولعم

 نالوا ندشقفدم ریهاشم كنامالا هتشپ

 یامنامولیو نروهشیآ .نیهه هللا بولتوع
Feیکی یدلیا ادمهفراعبوروک هدارو  

 ندرلشادق را تحابس كقوق روهشم حابس



 )و
 شمروک هدارو هدیرتسروف ژروژ نالوا

culندنس هما نحاس كرت س روف  

 dial gl ذذلتم هدراهحرد هن لدلوبموه
 رتسروف دلوسوه هتشا .یدلدارک ذ

 AJO Sol y نامزییدلیا تاقالمهلبا

akكناقمآ .كحاسهرخ لابو شما  
 هلدا ارحا هدرافرط واو هنسهفطا مقاوم

 ذذلتم oo acs هن ندهنف .CEL كح
 تامولعم Soy و lit رتاد هنغحهلوا

 یی وشت اهد تاق رب هتحاس یو
«quo! ¿El۱  

 هلا رتسروف un حابس دلوبموه
 ردق ale I لاح رد درکصندک دشوروک

 هد هناکر ادب هدناپ y Sry شهتسیا تک

 یضار Mol یسهدلاو !orders شمالشاب



, 
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en» 
Bor ندارحا یروضتو ندنفیدمهلوا 

Av رزوا by یداشمکزاو نوسلوا. 
  LUقفوا هدناخاد  yبوللو هدتحاس

 رهش سنایام  arلصاو ! partlyكا نامز

 یتنردمهس نالوا ندنرلطعم ر روه

ASS y ینسهبنف تامولعم ردا ترایز 
oe las 31 رب «دنساتنا ییاسانم نالوا 

  ۱۷۹۱ ۰ cul ostکی دا هدنسهنس

 نالواهدکلدا سیردت هدنسایمهداقا غرییرف

 ییداعم نف  duetشمالشاب  ۰ Gelو
 رد $ هداسهداقا  oralندنرللعم نداعمنف

 ىدا هدکمر و سرد 7.909 روهشم +

sibs قوح كب كروك ذم نف دلوبموه 
 = یموم  alهرکص ندک دنرکوا

 هدهلبا خویود دلویونهل ندهروهشم نیلم



6Y\\ 
۰ sw! pis! ده b> 3 as jo. 

 وه  gunی رلت دعم تورا هد ۲ دل

aba blo نف هدراوح Sor غربیرف 

 رشن یتسهصالخ ییاققد نالوا ندنرظن

 رهظم هدر وضرب هداعلا 3 وف كن رثا كردا

۰ sl شمروک call y 

  Os Slyسيطانقم كركو

 هدناققدتهدنفح یع العو راثآ  yنالوا هدقفل

  law leهفرطره یرلدب رج یهددنایو
Ge Gee دلوبموه ندنکیدلیا „LER 

  JAS wal yدکعشوروک هدفلبا یفاولاغ

oth y ڈے ا ۰ curl شمالشاب 

Fr SA oat ضعب 

 كنايرع  CHTدن هدنرزوا یدوحو



£rır$ 
 eel A فدو
 هدنرزوایزوموا abl یسهقرآ نوجما كاا

 SAN > opel لصاح هحرج ررپ

 اهد او Gur rors Olly صوصحم هب
 و ینیرابطق ییاره كنهموظنم یسیرغوط

otekهشعررب هدندوحو بوریدتنا ساع  

 . ol ¿El لصاح

 هدنساننا یرلهرح ی هدهنایو لصاح ا

 زکلایو ded روک موزا هننالیصفت هجاروب

B58ینیرادبرجت نانلوب قلعتم ديديقرتكأا  
 Fab y كنف (Iya عیسوتودیبزت
 ۰ یدباشفلوب ei y OLAS ضعب

Alكدلوبموه  Juasدونفومولع  
ledهای  A ps 

 A ردشلو تیام هدنر وصوب رود كلبا



Era 

GA شمربو تیا a 
 وغ  thyنوجا كقک داش سا

LEN رابجاو یی وشت عطقنال ¿a 
 ییدلیا عسوت اهد تاقرب یسوزرا نالوا

EL وزرا gl y lat Ss هدلاح 

 چه نوجا یسایحوک كنسهدلاو نالوا

eal ie a تح. 
 تافو هد ۱۷۹۰ یسهدلاو كدلوبموه

OT هلوصح ییالوط SAT الف وب بودا 
lo y سونام تدمر du sb 

 یردکو سأی و هرخالاب ۰ یدا یلاق
a رطاخ یتحاس ان ما ably! لئاز 

 كرهلک , GLنامز  CAR oروصت
  Hyندهوق یتحاسسو ینیدلوا هدکمنا

 مکح ینفردلوا شلک ینامز قمراقبح هلعف



eg) RAR oe 
pO EONS aie | 
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MER 
: ol al هناکرادنوتاسم بودا 

 نوا و هلو هدنلریدلویموه
an Jb ف OLY pole ردق یموزل 

 ندارو بولک  oryمآ  aleار

 هدرادحرد وب هددسپدا كحهدا تک رح

 كعوشود زآ رب بویمرتسوک لاجعتبسا رب
 نوجعاتحامسهدنساننایرکش .یدناشمهتسیا

 رانامزوایرب ندرانو هکیدروکقیرط چوا
osa نانلرضاح هتکرح ًاهحوتم هاقرفا 

 هلا  easlyنهدوروهشم حابس یرکید

 ! Uli y 4bتاققدنكلیا بودک هنسهعطق

  ganهرکص ندکدشا ارحا هدرافرطوا

 تکرح ًاهجوتم هدیدحرب  Aklیچچ واو
  area gdhنال روب  oly Alندرغوط

dgage ۰یدما AA acs yh 



4۳۱ od 

EI) هدیچوا كتحابس تروص چوا وب 
 بونو وه یرآ  ubeفرض نهذلیخت

ala, Tal OMe y تیاهن eRe ندکدلیا 

  SETیدا شمرو یطقرارق :

 ردقوش هدنقح Nb هجرت Jays وه

Geهزکص ندکدرو تامولعمر  hy 

 هد كنالسو همه نالوا یتحابس 38,

 : de yy تامولعمزآ رب slo هنلاح هجرت

 هدنرهش لشورال hails نالنو

 هدنسکیایمرکی ثانسوتسعا یسهن- ۱۷۷۳ و
 hosted اینک هدون . ردشلیا دلو

ablراما  Eاصایسدعرق نکیا هرزوا . 

 دق ala a رح Tlie بودا تب
 تمدخ نالو ۰ col slot desl و

 ییدلوا لوغشم هلا اغا gua رکسع



4۱ 
eso yoندشیدقارب ندلا هن لیصح  

 ءرکص ندکدتالاک !ینتدءهروک دم تمدخ

 هللبصح یربذد هت وا SAK هس shat رعوط

 SEI كمولع ینیدلوا ءدکلیا لاغتشا

 هلبا هدا-علاقوف Grey و OS نوجا

 1 Srl Mel هفعشلاح

YA yهدسراب  Jasهلا  Jy 

 aS y كرەروك ىدا ya ya هدانا یییدلوا

 ode» ۰ ol شمالشاب دف y راز

 el¿ تاققدن ی هدنقح oll نف

 CTIA لاک ا نوساوا ردق هنهحردرب
 هدنسوزرا تحاس ًاهج rea y هرکص
 هتحاسیارحارار هل ادل وبموه ندنغیدل وا

 « رایدناشمر و راړق

ÓNهد  



Ériva 
se O 
Aaron llanta رتصخر رانامزوا 

  Slee cue Y gl.وصهن رههدنلخ اد

 نولو  tsهن
 هلا دلوموه ۰ یدنا هدکمامتا دعا سم

  Ayهروک ذم تموکح هدایز كا هسیا
  Sle.هنلوب هدهینف تاحاض هدنلخاد

  ۰ hel Geندنوب  hel oth۔ وکح
 كما لا ص سا یس ەم” ر دعاسم كنتم

  ۱۷۹۸ dirásیسهنس  slipیرعوط

  woتکرح  allel dalشلک

 ( 0d Jamلوا  Male colهدعاسم هن

Lg Ble نانلو هداروا هرخ Vb y شمالا 

 هلطسو كنب ريغس  hyراتجز قوح

gel gh! يزرا JS 



AR 
 «رلیداشلوا قفوم هلاصرخسا

IA A زح هنس sy) 

ob 5 58h نوا all y j= هښ نودا تکرح 

ar Jabl a „Uروهشملاو شلوالصاو  

 دنا فو ش vad نالوا ندراغاط ران
pls goشعب  ENرا  Atal 

 ون هکرایدنا شک هننایل « اناموک » هرکص

Cope Alشلسا رک ذ یرلدورو  
cal . 

Slyققدم  la Tora le 

 دوز وآ ,en هد
 . كب كدلوموه هوا ءردرا شالا تدوع

a>9 یرهش ر  y Csهسا  

 : یداقویراناماطهقشب ندنرلتسو د هدا وروا

 دد داق*تایفشک و تاحابس Sool aol امقاو



oe sant 
 oral gl Jel ge poo tad وروایئداوح یرل

 قو ely¿ كوس هد كراربخ y هد هسی دما

 Loros tol ثحاس کیا لصاحخلا ۰یدا

 Saa وا شک A راهح do y وا 3

 نامزر las شب ONS y هلا دا وس وه

 هاب و روا یی ران را هعغم تاقیقدن Seas ر ظ
 رب atl ین :Po ese یو

 gol alle > Val» لابقتسا هللا شقلآ

 تاناوح كرکو AU كرك دلوموه

 ویسقللوق لوم جافرب قلعتم هضرالا تاقتطو
 SUL كنالہنو طقف + cul شمرتک ران

 رهظم ًادح كنسالع اا وروآ ینویسقللوق

 EA es Jar a Grs وری دقن

 Sable jal كا كناقسآ ارز .یدازتاح

GIردق كم  Gageیواح  Ny Sool 



۳.۶ 
 US شهالروک Set ردق هنامژوا یراضهب

halosمه ناتو  A 
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